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

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 05(425) «15»  մարտի 2021թ. 
 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

 

111 «Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

հոկտեմբերի 13-ի ՆԿ-9-Ն կարգադրության մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆԿ-2-Ն 

կարգադրությունը……………………………………………………… 
 

 

 

 

. 

 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

 

112 «Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում Արցախի Հանրապետու-

թյանը հատկացված տեղերով 2020–2021 ուսումնական տարվա 

բակալավրի ընդունելության մրցույթի արդյունքներով ընդունված 

և Արցախի Հանրապետությունում բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների բակալավրիատի և միջին մասնագիտական 

ուսումնական հաստատությունների առկա ուսուցման վճարովի 

համակարգում սովորող ուսանողների ուսման վարձի պետական 

բյուջեից փոխհատուցման կարգը հաստատելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 152-Ն որոշումը…………………………………... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

113 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 154-Ն  որոշումը…................................................. 
 

 

. 

114 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 155-Ն  որոշումը………………………………… 
 

 

. 

115 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 156-Ն  որոշումը………………………………….. 
 

 

. 

116 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 157-Ն  որոշումը………………………………… 
 

 

. 

117 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 158-Ն  որոշումը………………………………… 
 

 

. 

118 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 159-Ն  որոշումը………………………………… 
 

 

. 

119 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 162-Ն  որոշումը………………………………… 
 

 

. 

120 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

հունվարի 25-ի N 34-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 169-Ն  որոշումը…… 

 

 

. 
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121 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 

թվականի մարտի 16-ի N 100  որոշման մեջ փոփոխություն  և  

լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 170-Ն  

որոշումը………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

. 

122 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

փետրվարի 21-ի N 112-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 172-Ն  որոշումը.......... 

 

 

 

. 

123 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 

թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 467 որոշման մեջ փոփոխություն-

ներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 174-Ն  որոշումը.. 

 

 

. 
 

124 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 942-Ն որոշման մեջ փոփոխություն-

ներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 182-Ն  որոշումը.. 

 

 

. 
 

125 ««Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման  նախարարության բժշկասոցիալա-

կան փորձաքննության կենտրոն» ոչ կառավարչական հիմնարկի 

գործունեությունը դադարեցնելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի 

N 282 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 190-Ն  որոշումը…………………….................... 
 

 

 

 

 

 

 

. 

126 «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի նախարարության աշխատակազմի 

բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալություն 

ստեղծելու, գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը 

հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 191-Ն  որոշումը…... 
 

 

 

 

 

. 

127 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 

թվականի մարտի 16-ի N 84 որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 192-Ն  

որոշումը…………………………………………………………………... 
 

 

 

 

. 

128 «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության 

դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով անօթևան մնացած և (կամ) սոցիալական սուղ 

պայմաններում հայտնված անձանց համար կացարանների 

վարձակալության ու անհատույց օգտագործման տրամադրման  և  

վարձակալված կացարանների ընթացիկ վերանորոգման 

նպատակով ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու  

կարգերը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 193-Ն  

որոշումը…………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

129 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 

թվականի հուլիսի 30-ի N 466-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 196-Ն  որոշումը……... 
 

 

 

. 

130 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 

թվականի հուլիսի 31-ի N 152 որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 197-Ն  որոշումը……... 
 

 

 

. 

131 «Ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գինը   
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մակնշելու կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

198-Ն  որոշումը………………………………………………………….. 
 

 

. 

132 «Արցախի Հանրապետության պետական, համայնքային, 

իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող գույքին 

պատերազմի հետևանքով հասցված վնասների հաշվառման և 

գնահատման հանրապետական հանձնաժողով ստեղծելու, դրա 

անհատական կազմն ու աշխատակարգը հաստատելու մասին» 

ԱՀ կառավարության N 203-Ն  որոշումը……………………………… 
 

 

 

 

 

 

. 

133 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

սեպտեմբերի 12-ի N 760-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 204-Ն  որոշումը……... 
 

 

134 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

սեպտեմբերի 12-ի N 761-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 205-Ն  որոշումը…….. 
 

 

 

. 

135 «Արցախի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցած 

անձանց մարտական գործողությունների մասնակցի 

կարգավիճակ  տալու  կարգը սահմանելու և միջգերատեսչական 

 հանձնաժողով ստեղծելու մասին» ԱՀ կառավարության N 214-Ն  

որոշումը………………………………………………………………….. 
 

 

136 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի  

հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մաuին» ԱՀ կառավարության N 215-Ն  

որոշումը…………………………………………………………………... 
 

 

 

 

. 

137 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

ապրիլի 28-ի N 315-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 216-Ն  որոշումը……... 
 

 

 

. 

138 «Արցախի Հանրապետությունում բուսաբուծության համալիր 

զարգացման ծրագիրը հաստատելու և Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի  մայիսի 11-ի  

N 350-Ն  որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 220-Ն  որոշումը………………………………….. 
 

 

 

 

 

. 

 ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

139 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 18-ի N 29-Ա 

որոշմամբ տրամադրված ԼԷ N 0005 լիցենզիայի գործողությունը 

կասեցնելու մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի N 15-Ա որոշումը……………………………………... 
 

 

 

 

 

 

 

. 

140 «Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2019 թվականի հուլիսի 19-ի N 39-Ա որոշումն  

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային 
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ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի N 16-Ա որոշումը……………………….. 
 

 

. 

141 «Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2020 թվականի ապրիլի 3-ի N 16-Ա որոշումն  

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի N 17-Ա որոշումը……………………….. 
 

 

 

 

 

 

. 

 ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ, 

ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ 

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ 
 

 

142 ««Պետրոսյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությանը դեղատնային գործունեության համար տրված 

լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

առողջապահության  նախարարի N 29-Ա հրամանը………….......... 
 

 

 

 

. 

143 ««Դենտա Գրիկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությանը ստոմատոլոգիական գործունեության համար 

տրված լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

առողջապահության  նախարարի N 34-Ա հրամանը.......................... 
 

 

 

 

. 

144 ««Դենտա Գրիկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությանը ստոմատոլոգիական գործունեության համար 

տրված լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

առողջապահության  նախարարի N 35-Ա հրամանը……………….. 
 

 

 

 

. 

145 ««Դենտա Գրիկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությանը դեղատնային գործունեության համար տրված 

լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

առողջապահության  նախարարի N 36-Ա հրամանը……………….. 
 

 

 

 

. 

146 ««Ֆարմացիա» փակ բաժնետիրական ընկերությանը դեղատնային 

գործունեության համար տրված լիցենզիայի ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» ԱՀ առողջապահության  նախարարի N 37-Ա 

հրամանը…………………………………………………………………. 
 

 

 

 

. 

147 ««Ֆարմացիա» փակ բաժնետիրական ընկերության լիցենզիայի 

գործունեության վայրի փոփոխման մասին» ԱՀ 

առողջապահության  նախարարի N 38-Ա հրամանը……………….. 
 

 

 

. 

148 ««Վիլեն Սարգսյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության բժշկական օգնության  և սպասարկման 

իրականացման վայրի փոփոխման մասին» ԱՀ 

առողջապահության  նախարարի N 39-Ա հրամանը………………. 
 

 

 

 

. 

149 ««Վիլեն Սարգսյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության դեղատնային գործունեության իրականացման 

վայրի փոփոխման մասին» ԱՀ առողջապահության  նախարարի 

N 40-Ա հրամանը………………………………………………………… 
 

 

 

 

. 

150 «Անհատ ձեռնարկատեր Ռոնա Աթայանին դեղատնային 

գործունեության համար տրված լիցենզիայի ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» ԱՀ առողջապահության  նախարարի N 46-Ա 
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հրամանը………………………………………………………………….. 
 

. 

151 ««ՍԻ ԷՆԴ ԿԵՅ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությանը դեղատնային գործունեության իրականացման 

լիցենզիա տալու  մասին» ԱՀ առողջապահության  նախարարի N 

48-Ա հրամանը…………………………………………………………… 
 

 

152 ««Մաշկավեներոլոգիական դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական 

ընկերությանը բժշկական օգնության և սպասարկման 

իրականացման համար տրված լիցենզիայի ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» ԱՀ առողջապահության  նախարարի N 49-Ա 

հրամանը………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

. 

153 ««Մաշկավեներոլոգիական դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական 

ընկերությանը բժշկական օգնության և սպասարկման 

իրականացման լիցենզիա տալու մասին» ԱՀ առողջապահության  

նախարարի N 50-Ա հրամանը………………………………………..... 
 

 

 

 

. 

154 ««Ամին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը 

տրված լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության   նախարարի N 13 հրամանը 
 

 

 

. 

155 ««ԷԿՈ-ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությանը տրված լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության   նախարարի N 

17 հրամանը………………………………………………………………. 
 

 

 

 

. 

156 ««Լիանա Դավթյան Դավթի» անհատ ձեռնարկատիրոջը տրված 

լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության   նախարարի N 43 հրամանը………………… 
 

 

 

. 

157 «Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և 

մշակույթի նախարարի 2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 169/Ն 

հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ 

կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի N 88-Ն 

հրամանը………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

. 

158 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային պետական 

վարչության 2002 թվականի հուլիսի 15-ի թիվ 30/Ղ հրամանում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ պետական 

եկամուտների կոմիտեի  նախագահի N 41-Ն հրամանը…………… 
 

 

 

 

. 

159 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր հարկային պետական ծառայության 2011 թվականի 

ապրիլի 4-ի N 3-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի  

նախագահի N 42-Ն հրամանը................................................................. 
 

 

 

 

 

. 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի ՆԿ-9-Ն ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 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 

հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածիֈ 
2. Սույն կարգադրությունն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող  օրվանից, և դրա  գործողությունը տարածվում է 

2021 թվականի մարտի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

                                                                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ            

2021թ. մարտի 1  

Ստեփանակերտ 

ՆԿ-2-Ն 
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                                                                                              Հավելված  

Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

                                                                            2021 թվականի մարտի 1-ի 

                                                                            ՆԿ-2-Ն կարգադրության 

 

                                                                                              «Հավելված 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

                                                                             2017 թվականի հոկտեմբերի 13-ի 

                                                                             ՆԿ-9-Ն կարգադրության 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԸ 

 

 

 Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության 

ղեկավարի պաշտոնի անձնագիր N 1 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի պետաիրավական 

վարչության պետի պաշտոնի անձնագիր N 2 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության 

արձանագրային բաժնի վարիչի պաշտոնի անձնագիր N 3 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության 

պարգևների և կոչումների բաժնի վարիչի պաշտոնի անձնագիր N 4 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության 

արխիվի վարիչի պաշտոնի անձնագիր N 5 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի պետաիրավական 

վարչության իրավաբանական բաժնի վարիչի պաշտոնի անձնագիր N 6 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի պետաիրավական վար-

չության ներման և քաղաքացիության հարցերի բաժնի վարիչի պաշտոնի անձնագիր N 7 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական 

բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահի պաշտոնի անձնագիր N 8 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության 

ընդհանուր բաժնի վարիչի պաշտոնի անձնագիր N 9 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության  

ղեկավարի տեղակալի պաշտոնի անձնագիր N 10 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության տնտե-

սական ոլորտի վերահսկողության բաժնի վարիչի պաշտոնի անձնագիր N 11 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության սոցիա-

լական ոլորտի վերահսկողության բաժնի վարիչի  պաշտոնի անձնագիր N 12 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության 

տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ոլորտների վերահսկողության 

բաժնի վարիչի պաշտոնի անձնագիր N 13 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության պետա-

իրավական ոլորտի վերահսկողության բաժնի վարիչի  պաշտոնի անձնագիր N 14 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության  

մոնիթորինգի, վերլուծության և գնումների գործընթացի վերահսկողության բաժնի 

վարիչի  պաշտոնի անձնագիր N 15 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության 

գլխավոր վարչության պետի տեղակալ-հանրային կապերի և տեղեկատվական 

քաղաքականության համակարգման բաժնի վարիչի պաշտոնի անձնագիր N 16 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության 

գլխավոր վարչության մշտադիտարկման և վերլուծության բաժնի վարիչի պաշտոնի 

անձնագիր N 17 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների 

դիմումների բաժնի վարիչի պաշտոնի անձնագիր N 18 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների 

ընդունելության և զանգերի բաժնի վարիչի պաշտոնի անձնագիր N 19 
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Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության 

պարգևների և կոչումների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 20 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի պետաիրավական 

վարչության ներման և քաղաքացիության հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի 

պաշտոնի անձնագիր N 21 

 Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տնտեսագիտական 

վարչության գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 22 

 Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տնտեսագիտական 

վարչության գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 23 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական 

բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 24 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության 

արձանագրային բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 25 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի պետաիրավական վար-

չության  իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 26 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության 

ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 27 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի պետաիրավական վար-

չության  իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 28 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի պետաիրավական 

վարչության ներման և քաղաքացիության հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի 

պաշտոնի անձնագիր N 29 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տնտեսագիտական 

վարչության գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 30 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տնտեսագիտական 

վարչության գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 31 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության տնտեսա-

կան ոլորտի վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 32 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության տնտեսա-

կան ոլորտի վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 33 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության սոցիալա-

կան ոլորտի վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 34 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության սոցիալա-

կան ոլորտի վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 35 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության տարած-

քային կառավարման և ենթակառուցվածքների ոլորտների վերահսկողության բաժնի 

գլխավոր մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 36 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության տարած-

քային կառավարման և ենթակառուցվածքների ոլորտների վերահսկողության բաժնի 

գլխավոր մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 37 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության 

պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի 

անձնագիր N 38 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության 

պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի 

անձնագիր N 39 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության  

մոնիթորինգի, վերլուծության և գնումների գործընթացի վերահսկողության բաժնի 

գլխավոր մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 40 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության 

տնտեսական ոլորտի վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի 

անձնագիր N 41 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության 

գլխավոր վարչության հանրային կապերի և տեղեկատվական քաղաքականության 

համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 42 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության 

գլխավոր վարչության հանրային կապերի և տեղեկատվական քաղաքականության 

համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 43 
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Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության 

գլխավոր վարչության հանրային կապերի և տեղեկատվական քաղաքականության 

համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 44 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության 

գլխավոր վարչության հանրային կապերի և տեղեկատվական քաղաքականության 

համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 45 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության 

գլխավոր վարչության հանրային կապերի և տեղեկատվական քաղաքականության 

համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 46 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության 

գլխավոր վարչության հանրային կապերի և տեղեկատվական քաղաքականության 

համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 47 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության 

գլխավոր վարչության մշտադիտարկման և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնա-

գետի պաշտոնի անձնագիր N 48 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության 

գլխավոր վարչության մշտադիտարկման և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնա-

գետի պաշտոնի անձնագիր N 49 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների 

դիմումների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 50 

 Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների 

դիմումների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 51 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների 

դիմումների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 52  

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդու-

նելության  և  զանգերի  բաժնի  գլխավոր  մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 53  

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդու-

նելության  և  զանգերի  բաժնի  գլխավոր  մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 54  

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդու-

նելության  և  զանգերի  բաժնի  գլխավոր  մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 55 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի պետաիրավական 

վարչության  իրավաբանական  բաժնի  առաջատար  մասնագետի  պաշտոնի  

անձնագիր N 56 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի պետաիրավական 

վարչության ներման և քաղաքացիության հարցերի բաժնի առաջատար մասնագետի 

պաշտոնի անձնագիր N 57 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության 

ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 58 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական 

բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 59 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության  

արձանագրային բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 60  

 Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի բաժնի 

առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 61 

 Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության 

պարգևների  և կոչումների բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 62 

 Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տնտեսագիտական 

վարչության առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 63  

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության 

տնտեսական ոլորտի վերահսկողության բաժնի առաջատար մասնագետի  պաշտոնի 

անձնագիր N 64 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության 

սոցիալական ոլորտի վերահսկողության բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի 

անձնագիր N 65 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության 

տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ոլորտների վերահսկողության 

բաժնի առաջատար մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 66 
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Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության 

պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության բաժնի առաջատար մասնագետի  

պաշտոնի անձնագիր N 67 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության  

մոնիթորինգի, վերլուծության և գնումների գործընթացի վերահսկողության բաժնի 

առաջատար մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 68 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության  

մոնիթորինգի, վերլուծության և գնումների գործընթացի վերահսկողության բաժնի 

առաջատար մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 69 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության 

գլխավոր վարչության հանրային կապերի և տեղեկատվական քաղաքականության 

համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 70 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության 

գլխավոր վարչության մշտադիտարկման և վերլուծության բաժնի գլխավոր 

մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 71 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդու-

նելության և զանգերի բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 72 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդու-

նելության և զանգերի բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 73 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդու-

նելության և զանգերի բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 74 

 Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տնտեսագիտական 

վարչության առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 75 

  Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության 

սոցիալական ոլորտի վերահսկողության բաժնի առաջին կարգի մասնագետի պաշ-

տոնի անձնագիր N 76 

 Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության 

տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ոլորտների վերահսկողության 

բաժնի առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 77 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության 

պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության բաժնի առաջին կարգի մասնագետի 

պաշտոնի անձնագիր N 78 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության 

մոնիթորինգի, վերլուծության և գնումների գործընթացի վերահսկողության բաժնի 

առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 79 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության 

արխիվի առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 80 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության 

գլխավոր վարչության հանրային կապերի և տեղեկատվական քաղաքականության 

համակարգման բաժնի առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 81 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների 

դիմումների բաժնի առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 82 

 Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդու-

նելության և զանգերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 83  

 Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդու-

նելության և զանգերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 84ֈ»ֈ 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                      Ա.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 մարտի 2021թ.                                                          N 152-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵՐՈՎ  2020–2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՏԱՐՎԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ 

ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԵՎ ՄԻՋԻՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ 

ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ  

ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետը և 

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական կրթության մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 10-րդ կետը` 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում Արցախի Հանրապետությանը 

հատկացված տեղերով 2020–2021 ուսումնական տարվա բակալավրի 

ընդունելության մրցույթի արդյունքներով ընդունված և Արցախի 

Հանրապետությունում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

բակալավրիատի և միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների առկա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող 

ուսանողների ուսման վարձի պետական բյուջեից փոխհատուցման կարգը` 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության Կառավարության 

 2021  թվականի մարտի 1-ի  N 152–Ն որոշման 

 

ԿԱՐԳ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ 

ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵՐՈՎ  2020–2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ 

 ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ 

 

 

 1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում Արցախի Հանրապետությանը 

հատկացված  տեղերով  2020–2021 ուսումնական տարվա բակալավրի ընդունելության 

մրցույթի արդյունքներով ընդունված, Արցախի Հանրապետությունում բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների բակալավրիատի և միջին մասնագիտական 

ուսումնական հաստատությունների առկա ուսուցման վճարովի համակարգում 

սովորող ուսանողների ուսման վարձի պետական բյուջեից փոխհատուցման կարգը 

(այսուհետ` փոխհատուցում): 

2. Փոխհատուցման գումարի չափը համապատասխանում է տվյալ 

ուսումնական հաստատության կողմից սահմանված ուսման վարձին: 

3. Փոխհատուցման գումարը հատկացվում է յուրաքանչյուր ուսումնական 

տարվա համար՝ յուրաքանչյուր կիսամյակի համար ուսումնական 

հաստատությունների կողմից ներկայացվող հայտերի հիման վրա՝ ուսման վարձի 

գումարի նշումով: 

 4. Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում Արցախի Հանրապետությանը հատկացված տեղերով                 

2020–2021 ուսումնական տարվա բակալավրի ընդունելության մրցույթի արդյունքներով 

հաշվեգրված դիմորդին` 

1) փոխհատուցում տրվում է, եթե ընտրել է այնպիսի մասնագիտություն, որը 

բացակայում է Արցախի Հանրապետության բուհերի 2020-2021 ուսումնական տարվա 

ընդունելության մասնագիտությունների ցանկից և նրա տվյալները համապատաս-

խանում են սույն ենթակետի պարբերություններով նշված պայմաններից որևէ մեկին. 

ա. ընդունելության մրցութային առարկայի քննությունից նա հավաքել է 15.00 և 

բարձր միավոր, 

բ. սպա ծնողը պահեստազորի հաշվառումից հանվել է սահմանային տարիքը 

լրանալու կամ առողջական վիճակի պատճառով, 

գ. սպա ծնողը ծառայում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարությունում, 

դ. սպա ծնողը ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարությունում կամ զինված ուժերում, իսկ նրա ընտանիքը ապրում և գրանցված 

է Արցախի Հանրապետությունում, 

ե. ուսանողի սպա ծնողը ստանում է զինվորական կենսաթոշակ. 

2) փոխհատուցումը դադարեցվում է (կամ չի տրվում), եթե ուսանողը՝ 

ա. հեռացվել է տվյալ ուսումնական հաստատությունից, 

բ. հեռացվել է ակադեմիական պարտքերի առաջացման պատճառով և 

վերականգնվել է ուսումը շարունակելու նպատակով, 

գ. տեղափոխվել է այլ ուսումնական հաստատություն, 

դ. բուհի ներսում փոխել է մասնագիտությունը, 

ե. ունի կրեդիտներով սահմանված պարտքեր նախորդ կիսամյակներից, 

զ. ուսման վարձի փոխհատուցում է ստանում այլ կազմակերպության կամ 

անհատի կողմից, իսկ մասնակի փոխհատուցման դեպքում վարձի մնացորդ մասը 

փոխհատուցվում է պետության կողմից: 
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 5. Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն-

ներում` 

1) փոխհատուցում տրվում է հետևյալ դեպքերում. 

ա. 2020–2021 ուսումնական տարվա ընդունելության արդյունքներով՝ առկա 

ուսուցման վճարովի համակարգի 1-ին կուրս ընդունված ուսանողներին, 

բ. «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության և «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի 2-րդ, 3-

րդ, 4-րդ կուրսերի առկա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող ուսանողներին, 

գ. «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության և «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի 1-4-րդ 

կուրսերի առկա ուսուցման վճարովի համակարգում ուսումը շարունակելու 

նպատակով ակադեմիական արձակուրդից վերադարձած ուսանողներին. 

2) փոխհատուցումը դադարեցվում է (կամ չի տրվում), եթե ուսանողը. 

ա. առաջադիմության հիմքով ուսանողի փոխհատուցման (այսուհետ՝ 

փոխատեղում) արդյունքում վճարովի ուսուցման համակարգից տեղափոխվել է 

անվճար ուսուցման համակարգ, 

բ. հեռացվել է (ազատվել է) տվյալ ուսումնական հաստատությունից, 

գ. հեռացվել է ակադեմիական պարտքերի առաջացման պատճառով և 

վերականգնվել է ուսումը շարունակելու նպատակով, 

դ. տեղափոխվել է այլ ուսումնական հաստատություն, 

ե. բուհի ներսում փոխել է մասնագիտությունը՝ բացառությամբ «081101.01.6 

Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա», «084101.01.6 Անասնաբուժություն», «011401.04.6 

Ֆիզիկա» և «011401.02.6 Քիմիա» մասնագիտությունների, ինչպես նաև այն 

ուսանողների, ովքեր վերադարձել են ակադեմիական արձակուրդից և տեղափոխվել 

կրթական այլ ծրագիր իրենց ուսանած կրթական ծրագրի համապատասխան խմբի 

բացակայության պատճառով, 

զ. առկա ուսուցման համակարգ է տեղափոխվել հեռակա ուսուցման 

համակարգից, 

է. ունի կրեդիտներով սահմանված պարտքեր նախորդ կիսամյակներից, 

ը. ստանում է երկրորդ մասնագիտություն (ողջ ուսումնառության ընթացքում), 

թ. ընդգրկված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2008 թվականի փետրվարի 14-ի N 66 և 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 910-Ն 

որոշումներով սահմանված խմբերում, 

ժ. ուսման վարձի փոխհատուցում է ստանում այլ կազմակերպության կամ 

անհատի կողմից, իսկ մասնակի փոխհատուցման դեպքում վարձի մնացորդ մասը 

փոխհատուցվում է պետական բյուջեից: 

6.  Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում` 

1) փոխհատուցում տրվում է հետևյալ դեպքերում. 

ա. «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի միջին 

մասնագիտական կրթական ծրագրերով, «Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի 

անվան պետական բժշկական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության և 

«Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան պետական երաժշտական քոլեջ» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 1-4-րդ կուրսերի առկա ուսուցման 

վճարովի համակարգում սովորող ուսանողներին, 

բ. «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի միջին 

մասնագիտական կրթական ծրագրերով, «Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի 

անվան պետական բժշկական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության և 

«Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան պետական երաժշտական քոլեջ» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 1-4-րդ կուրսերի առկա ուսուցման 

վճարովի համակարգում ուսումը շարունակելու նպատակով ակադեմիական 

արձակուրդից վերադարձած ուսանողներին. 

2) փոխհատուցումը տվյալ ուսանողի նկատմամբ դադարեցվում է (կամ չի 

տրվում), եթե ուսանողը. 

ա. փոխատեղման արդյունքում վճարովի ուսուցման համակարգից 

տեղափոխվել է անվճար ուսուցման համակարգ, 

բ. հեռացվել է տվյալ ուսումնական հաստատությունից, 

գ. ակադեմիական պարտքերի պատճառով հեռացվել է և ուսումը շարունակելու 

նպատակով վերականգնվել է, 
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դ. տեղափոխվել է այլ ուսումնական հաստատություն, 

ե. միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ներսում փոխել է 

մասնագիտությունը, 

զ. ունի առարկայական պարտքեր նախորդ կիսամյակներից, 

է. ստանում է երկրորդ մասնագիտություն (ողջ ուսումնառության ընթացքում), 

ը. օգտվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության            

2008 թվականի փետրվարի 14-ի N 66 որոշումով հաստատված փոխհատուցումից, 

թ. ուսման վարձի փոխհատուցում է ստանում այլ կազմակերպության կամ 

անհատ անձի կողմից, իսկ մասնակի փոխհատուցման դեպքում վարձի մնացորդ մասը 

փոխհատուցվում է պետության կողմից: 

 7. Եթե բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատության առկա ուսուցման վճարովի համակարգի ուսանողն օգտվում է 

ուսումնական հաստատության կողմից հաստատված ուսման վարձի մասնակի զեղչի 

իրավունքից, ապա փոխհատուցվում է վարձի մնացորդ մասըֈ 

 8. Արցախի Հանրապետության բարձրագույն և միջին մասնագիտական 

ուսումնական հաստատությունների կողմից ներկայացվող հայտերը ճշգրտվում են և  

ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր կիսամյակի 1-ին ամսվա ընթացքում 

ներկայացվում Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարություն: Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում սովորող ուսանողները համապատասխան 

բուհից յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին Արցախի Հանրապետության կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն են ներկայացնում քննաշրջանի 

արդյունքների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկանք, որի հիման վրա որոշում է 

կայացվում նրա վարձի փոխհատուցումը շարունակելու կամ դադարեցնելու մասինֈ 

 9. Փոխհատուցման հատկացման հետ կապված փաստաթղթերը պահվում են 

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարությունում և ուսումնական հաստատություններում: 

10. Ուսումնական հաստատությունները կիսամյակների արդյունքներով 

փոխհատուցման գումարների վերաբերյալ մեկամսյա ժամկետում հաշվետվություն են 

ներկայացնում Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարություն: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 մարտի 2021թ.                                                          N 154-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.   

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի հուլիսի 31-ի N 378 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Դաշուշենի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող քաղաքացու սեփականություն 

հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,11 

հեկտար վարելահողը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության՝ բնակելի կառուցապատման հողերի: 

2. Առաջարկել Դաշուշենի գյուղական համայնքի ղեկավարին՝ 

ապահովել հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին 

առկա կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային 

արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը: 

3.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 մարտի 2021թ.                                                          N 155-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.   

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի հուլիսի 31-ի N 378 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Դաշուշենի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն 

հանդիսացող՝ անտառային նպատակային նշանակության 1,1287 հեկտար 

անտառը փոխադրել գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության՝ 

վարելահողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 մարտի 2021թ.                                                          N 156-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.   

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 590 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ծաղկաշատի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն 

հանդիսացող՝ անտառային նպատակային նշանակության 0,061 հեկտար 

անտառը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ 

հասարակական կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 մարտի 2021թ.                                                          N 157-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.   

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի հուլիսի 31-ի N 384 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Քռասնիի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 0,15 հեկտար արոտավայրը փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության՝ բնակելի կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 մարտի 2021թ.                                                          N 158-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 

թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 662 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Մարտունու շրջանի Բերդաշենի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 0,4013 հեկտար արոտավայրը փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության՝ հասարակական կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 մարտի 2021թ.                                                          N 159-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.    

1. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի համայնքների 

վարչական սահմաններից դուրս, շրջանի վարչական սահմաններում գտնվող 

պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային նպատակային 

նշանակության 0,015 հեկտար թփուտը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել 

բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ հասարակական  

կառուցապատման  հողերի:            

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 մարտի 2021թ.                                                          N 162-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.    

1. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական 

սահմաններում` Վ. Մամիկոնյան N 21/1 հասցեում գտնվող, «ԱՐՄԱՏ  

ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» փակ բաժնետիրական ընկերության սեփականություն 

հանդիսացող՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ 

արտադրական նպատակային նշանակության 0,1927 հեկտար 

արդյունաբերական օբյեկտների հողերը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել 

բնակավայրերի նպատակային նշանակության` բնակելի կառուցապատման 

հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել 

հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա 

կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային 

արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 մարտի 2021թ.                                                          N 169-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 

 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 25-Ի N 34-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը`  Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

հունվարի 25-ի «Արցախի Հանրապետության  ոստիկանության  կանոնադրու-

թյունը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 30-ի N 283 որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 34-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածում կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները՝ 

1) 11-րդ կետում «տեղակալներ, այդ թվում՝ տեղակալ-շտաբի պետ»  

բառերը փոխարինել «տեղակալ» բառով. 

2) 16-րդ կետում «տեղակալներից մեկը» բառերը փոխարինել 

«տեղակալը» բառովֈ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 մարտի 2021թ.                                                          N 170-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 16-Ի N 100 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը`  Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 

թվականի մարտի 16-ի «Ոստիկանության կոնկրետ պաշտոնին 

համապատասխանող կոչումները սահմանելու մասին» N 100 որոշմամբ 

սահմանված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը՝ 

1) «Պաշտոնը» սյունակի «Բարձրագույն խմբի պաշտոններ» բաժնից 

հանել «-ԼՂՀ ոստիկանության պետի տեղակալ-շտաբի պետ» և դրան 

համապատասխանող «Կոչումը» սյունակից՝ «ոստիկանության գեներալ-

մայոր» բառերը. 

2) «Պաշտոնը» սյունակի «Կենտրոնական ապարատի» «Միջին խմբի 

պաշտոններ» բաժինը «Բաժանմունքի պետի տեղակալ,» բառերից հետո 

լրացնել «սպայական վաշտի հրամանատար,» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 մարտի 2021թ.                                                          N 172-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 21-Ի N 112-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

փետրվարի 21-ի «Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի 

աշխատակազմի, նախարարությունների և տարածքային կառավարման 

մարմինների աշխատողների առավելագույն թվաքանակը և ղեկավարների 

տեղակալների թվաքանակը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 29-ի N 34-Ն 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 112-Ն որոշմամբ սահմանված 

հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության  կառավարության  

2021 թվականի  մարտի 2-ի  N 172-Ն որոշման 

 

«Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2018 թվականի փետրվարի 21-ի N 112-Ն որոշման 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ, 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ 

ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 

 

Հ/Հ Մարմնի անվանումը 

Աշխատողների 

առավելագույն 

թվաքանակը 

(հաստիքային 

միավոր) 

Որից` ղեկավարի 

տեղակալներ 

ընդա-

մենը 

այդ թվում` 

առաջին 

տեղակալ 

1. 
Արցախի Հանրապետության պետական 

նախարարի աշխատակազմ 
36          

2. 

Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի նախարարություն 

238,5 3 1 

3. 
Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 
43 2    

4. 
Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարություն 
116 1    

5. 
Արցախի Հանրապետության արտաքին 

գործերի նախարարություն 
59 2    

6. 

Հայաստանի Հանրապետությունում 

Արցախի Հանրապետության մշտական 

ներկայացուցչություն 

28 2    

7. 

Արցախի Հանրապետության 

էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

94 3 1 

8. 

Արցախի Հանրապետության կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

140,5 4    

9. 

Արցախի Հանրապետության տարածքա-

յին կառավարման և ենթակառուցվածք-

ների նախարարություն 

146 4 1 

10. 
Արցախի Հանրապետության 

քաղաքաշինության նախարարություն 
92 4 1 

11. 
Արցախի Հանրապետության 

ֆինանսների նախարարություն 
125 2 1 

12. 
Արցախի Հանրապետության պետական 

եկամուտների կոմիտե 
229,5 2 1 

13. 
Արցախի Հանրապետության 

բնապահպանության կոմիտե 
57 1   

14. 

Արցախի Հանրապետության կադաստրի 

և պետական գույքի կառավարման 

կոմիտե 

119,5 4   

15. 

Արցախի Հանրապետության 

էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության  

նախարարության սննդամթերքի 

անվտանգության, շուկայի և 

սպառողների շահերի պաշտպանության 

պետական ծառայություն 

39            

16. Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 87 3    

17. 
Արցախի Հանրապետության Ասկերանի 

շրջանի վարչակազմ 
59 3    

18. Արցախի Հանրապետության Հադրութի 48,5 1    
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շրջանի վարչակազմ 

19. 
Արցախի Հանրապետության 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 
56 3    

20. 
Արցախի Հանրապետության Մարտունու 

շրջանի վարչակազմ 
54,5 2    

21. 
Արցախի Հանրապետության Շահումյանի 

շրջանի վարչակազմ 
40 2    

22. 
Արցախի Հանրապետության Շուշիի 

շրջանի վարչակազմ 
38 2     

23. 
Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի 

շրջանի վարչակազմ 
111 3   

  Ընդամենը 2057,0 53 6 

»

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 մարտի 2021թ.                                                          N 174-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 467 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 

թվականի հոկտեմբերի 30-ի «Բարեգործական ծրագրերի մասին» N 467 

որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.  

1) որոշման 31-ին կետում, որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի 5-

6-րդ կետերում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

բնակարանային հարցերի» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի» բառերով. 

2) որոշմամբ հաստատված թիվ 3 հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության Կառավարության  

2021 թվականի մարտի 2-ի  N 174–Ն որոշման 

 

«Հավելված թիվ 3 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2007 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 467 որոշման 

 

 

Կ Ա Զ Մ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 

 ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  

 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարար (հանձնաժողովի նախագահ) 

 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարարի առաջին տեղակալ (հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ) 

 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալ 

 

Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ 

 

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարի տեղակալ 

 

Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ 

 

Արցախի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի առաջին 

տեղակալ 

 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի 

կառավարչության պետի տեղակալ 

 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարարության աշխատակազմի բարեգործական ծրագրերի համակարգման բաժնի 

պետ (հանձնաժողովի քարտուղար):»: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

4 մարտի 2021թ.                                                          N 182-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 942-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի դեկտեմբերի 27-ի ««Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի 

նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ 

ստեղծելու, Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 

կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու և Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 3-ի N 52 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 942-Ն որոշման մեջ կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները.  

1) որոշման վերնագրում «կառավարության» բառից առաջ «Արցախի 

Հանրապետության» բառերը փոխարինել «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության» բառերով. 

2) որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածիֈ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանիցֈ 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության Կառավարության  

2021 թվականի մարտի 4-ի  N 182–Ն որոշման 

 

«Հավելված N 2 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

«27»  դեկտեմբերի 2012 թվականի N 942-Ն որոշման

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ  
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

 

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 

1. Միջազգային կառույցների և հումանիտար համագործակցության վարչություն 

2. Երկկողմ  հարաբերությունների և սփյուռքի վարչություն 

3. Տեղեկատվության  և հասարակայնության հետ կապերի  վարչություն  

4. Քարտուղարություն 

5. Անձնակազմի կառավարման և իրավական հարցերի բաժին 

6. Հյուպատոսական բաժին 

7. Պետական արարողակարգի  բաժին 

8. Ֆինանսական բաժին  

9. Վարչատեխնիկական սպասարկման բաժին»ֈ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

4 մարտի 2021թ.                                                          N 190-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ  

ԵՎ ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՈՉ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի  

N 282 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-

րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 

թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 3-

րդ կետով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Դադարեցնել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալա-

կան հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության բժշկասոցիալական 

փորձաքննության կենտրոն» ոչ կառավարչական հիմնարկի գործունեու-

թյունը: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի «Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության 

բժշկասոցիալական փորձաքննության կենտրոն ստեղծելու, կենտրոնի 

կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 282 որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

4 մարտի 2021թ.                                                          N 191-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ 

ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ,  ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» 

օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-3-րդ կետերը և 11-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ժգ»  

ենթակետը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի նախարարության աշխատակազմում ստեղծել 

բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալություն՝ առանձնացված 

ստորաբաժանման կարգավիճակով: 

2. Հաստատել՝ 

1) Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի նախարարության աշխատակազմի բժշկասոցիալական 

փորձաքննության գործակալության կանոնադրությունը` համաձայն N1 

հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի նախարարության աշխատակազմի բժշկասոցիալական 

փորձաքննության գործակալության կառուցվածքը` համաձայն N2 

հավելվածիֈ 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված N 1   

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի մարտի 4-ի  N 191–Ն  որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ 

ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի 

հարցերի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) աշխատակազմի 

բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությունը (այսուհետ` 

գործակալություն) նախարարության աշխատակազմի առանձնացված 

ստորաբաժանում է, որն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված 

դեպքերում և կարգով մատուցում է ծառայություններ բժշկասոցիալական 

փորձաքննության բնագավառում՝ հանդես գալով Արցախի Հանրապետության 

անունից: 

2. Գործակալությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա 

գործունեությունը դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշմամբ: Գործակալությունը գործում է իր կանոնադրության համաձայն, որը` 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարարի (այսուհետ` նախարար) ներկայացմամբ հաստատում է Արցախի  

Հանրապետության կառավարությունը: 

3. Գործակալության լիազորությունները սահմանվում են օրենքներով և այլ 

իրավական ակտերով: 

4. Գործակալությունը նախարարության առանձնացված ստորաբաժանումն է, 

որն իր լիազորությունների սահմաններում ընդունում է արտաքին ներգործության 

ակտեր, ունի ինքնուրույն, հստակ ձևակերպված, սպառիչ խնդիրներ և նպատակներ, 

պատասխանատու է այդ խնդիրների իրականացման համար: 

5. Գործակալությունն օրենքով նախատեսված դեպքերում իրավունք ունի 

Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

6. Գործակալության անվանումն է` 

1) հայերեն՝ Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի նախարարության աշխատակազմի բժշկասոցիալական 

փորձաքննության գործակալություն. 

2) ռուսերեն՝ Агентство медико-социальной экспертизы аппарата министерства 

труда, социальных и миграционных вопросов Республики Арцах. 

3) անգլերեն՝ Medical and Social Expertise Agency of the Staff of the Ministry of 

Labour, Social and Migration Affairs of the Republic of Artsakh: 

7. Գործակալությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով  

նախարարության  հայերեն  անվանմամբ  կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ:  

8. Գործակալության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 54: 

 

2. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

9. Գործակալության նպատակներն են՝ 

1) ապահովել բժշկասոցիալական փորձաքննության` անձին հաշմանդամ 

ճանաչելու, անձի հաշմանդամության խմբի որոշման, հաշմանդամության 

պատճառական կապի, հաշմանդամության տևողության ժամկետների սահմանման 

իրականացումը. 



34 

 

2) ապահովել հաշմանդամի անհատական վերականգնողական ծրագրի 

մշակման, սոցիալական պաշտպանության անհրաժեշտ ձևերի որոշման 

իրականացումը: 

10. Գործակալության խնդիրներն են` 

1) բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցած անձանց հաշվառման 

համակարգի ձևավորմանը, հաշմանդամության վիճակի, շարժի և հաշմանդամություն 

առաջացնող պատճառների ուսումնասիրմանը, վերլուծությանը մասնակցությունը. 

2) բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտի գործունեությունը 

կարգավորող օրենսդրության շարունակական կատարելագործմանը 

մասնակցությունը: 

 

3. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

11. Գործակալությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է 

հետևյալ գործառույթները` 

1) անձին ճանաչում է հաշմանդամ կամ հաշմանդամ չի ճանաչում, սահմանում 

է հաշմանդամության խումբը, հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակը, որոշում է 

հաշմանդամության պատճառական կապը, տևողության ժամկետը և վաղեմությունը: 

Որոշում է սոցիալական պաշտպանության անհրաժեշտ ձևերը, թույլատրում է 

երկարաձգել ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի ժամկետը. 

2) որոշում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի պայմանները, 

բնույթը, տալիս է երաշխավորագիր հաշմանդամություն ունեցող անձի՝ 

համապատասխան աշխատանք կատարելու վերաբերյալ. 

3) որոշում է անձի մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը 

(տոկոսներով)՝ աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված 

խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջությանը հասցված այլ վնասի 

դեպքում. 

4) որոշում է տուժած անձի մահվան պատճառական կապն արտադրական 

խեղման, մասնագիտական հիվանդության, ռազմաճակատում գտնվելու, զինվորական 

ծառայության և այլ հանգամանքների հետ. 

5) մշակում և հաստատում է հաշմանդամի ու օրենսդրությամբ սահմանված այլ 

անձի անհատական վերականգնողական ծրագիրը, որոշում բժշկական, սոցիալական և 

մասնագիտական վերականգնողական միջոցառումների տեսակներն ու ծավալները, 

աջակցում դրանց իրականացմանը և գնահատում արդյունավետությունը. 

6) մասնակցում է բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցած անձանց 

տվյալների համակարգի ստեղծմանը և աջակցում հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց տվյալների հաշվառման պետական համակարգի ձևավորմանը. 

7) խորհրդատվություն և եզրակացություն է տալիս առողջապահական և 

պրոթեզաօրթոպեդիկ ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններին, 

նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված 

ստորաբաժանումներին՝ հաշմանդամություն ունեցող անձի բժշկական 

վերականգնողական միջոցառումների, մասնագիտական կողմնորոշման, որոշակի 

աշխատանքի ցուցված կամ հակացուցված լինելու, ուսման, վերաորակավորման, 

տնային սպասարկման անհրաժեշտության և այլ հարցերի վերաբերյալ. 

8) օրենքով սահմանված կարգով համապատասխան զինվորական 

կոմիսարիատներին հայտնում է հաշմանդամ ճանաչված զինապարտների մասին. 

9) բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցնող անձանց տրամադրում է 

խորհրդատվական օգնություն. 

10) բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցնող անձանց օրենքով 

սահմանված դեպքերում ուղեգրում է լրացուցիչ բժշկական հետազոտման. 

11) անհրաժեշտության դեպքում առողջապահական կազմակերպություններից, 

գործատուներից (անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից) պահանջում է 

փորձաքննություն անցնող անձի բժշկական, աշխատանքի բնույթի և պայմանների 

վերաբերյալ լրացուցիչ փաստաթղթեր. 

12) տալիս է եզրակացություն հաշմանդամների և օրենսդրությամբ սահմանված 

այլ անձանց վերականգնողական պարագաների տրամադրման, հաշմանդամների 
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վերին և ստորին վերջույթների առաջին անգամ, ինչպես նաև սահմանված 

ժամկետներից շուտ պրոթեզավորման և օրթեզավորման մասին: 

 

4. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

12. Գործակալությունը կառավարում  է նախարարը: 

13. Գործակալության անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է 

գործակալության պետը (այսուհետ` պետ), որը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից 

ազատվում է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի համաձայն: 

14. Նախարարը օրենքով սահմանված դեպքում պետի առաջարկությամբ 

ստեղծում է բժշկասոցիալական փորձաքննական բողոքարկման և վերահսկողական 

հանձնաժողովֈ  

15. Պետն ունի տեղակալ, ով անմիջական ենթակա և հաշվետու է պետին: 

16. Պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով և 

միջազգային պայմանագրերով, նախարարության և սույն կանոնադրություններով, 

ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով: 

17. Պետը չի միջամտում բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի 

կողմից՝ անձին հաշմանդամ ճանաչելու, անձի հաշմանդամության խմբի,   հաշմանդամ 

երեխայի կարգավիճակի, հաշմանդամության պատճառական կապի, 

հաշմանդամության  տևողության  ժամկետների և վաղեմության, հաշմանդամի կամ 

այլ անձի անհատական վերականգնողական ծրագրի, սոցիալական պաշտպանության 

անհրաժեշտ ձևերի վերաբերյալ որոշումների կայացմանը և  պատասխանատվություն 

չի կրում դրանց համար: 

18. Պետը հաշվետու է նախարարին, նախարարի՝ գործակալության 

գործունեությունը համակարգող համապատասխան տեղակալին, իսկ 

քաղաքացիական ծառայության մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված դեպքերում՝ նաև նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին: 

19. Պետը` 

1) ղեկավարում է գործակալության ընթացիկ գործունեությունը, 

պատասխանատու է գործակալության առջև դրված խնդիրների լուծման և 

գործառույթների իրականացման համար. 

2) առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարին կամ նրա 

համապատասխան տեղակալին՝ oրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված գործունեության բնագավառի նպատակների ու 

խնդիրների վերաբերյալ. 

3) իր իրավասության սահմաններում արձակում  է կարգադրություններ, տալիս 

հանձնարարականներ և  ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի 

Հանրապետության և գործակալության անունից, ինչպես նաև տալիս է 

գործակալության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

4) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ՝ գործակալության 

աշխատողների նկատմամբ խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի միջոցների 

կիրառման վերաբերյալ. 

5) նախարարին կամ նրա համապատասխան տեղակալին պարբերաբար 

ներկայացնում է տեղեկատվություն գործակալության կողմից իրականացվող 

աշխատանքների ընթացքի մասին. 

6) ապահովում է նախարարի հրամանների և ցուցումների, ինչպես նաև 

նախարարի համապատասխան տեղակալի ցուցումների, հանձնարարականների ու 

առաջադրանքների կատարումը և արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին 

կամ նրա համապատասխան տեղակալին. 

7) սահմանում է իր տեղակալի կողմից համակարգվող աշխատանքները, 

գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունները. 

8) լսում է գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

գործունեության մասին հաշվետվությունները, քննարկում դրանց գործունեության 

ստուգման արդյունքները. 
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9) իրականացնում է վերահսկողություն գործակալության կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների օգտագործմանը հանձնված պետական սեփականության 

պահպանության նկատմամբ. 

10) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ գործակալության 

կառուցվածքի, աշխատողների թվի, ինչպես նաև նախարարին կից բժշկասոցիալական 

փորձաքննական բողոքարկման և վերահսկողական հանձնաժողով ստեղծելու 

վերաբերյալ. 

11) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական  

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ. 

12) իր լիազորությունների սահմաններում  իրականացնում է օրենքով  

նախատեսված այլ գործառույթներֈ 

20. Պետի տեղակալը` 

1) կատարում է պետի հանձնարարականները և ցուցումները.  

2) գործակալության խնդիրներին համապատասխան՝ գործակալության 

ստորաբաժանումներին փոխանցում է պետի հանձնարարականները, իր կողմից 

համակարգվող աշխատանքների շրջանակներում տալիս է հանձնարարականներ ու 

ցուցումներ, իրականացնում է հսկողություն դրանց կատարման նկատմամբ. 

3) պարբերաբար պետին է ներկայացնում տեղեկատվություն իրեն 

հանձնարարված աշխատանքների իրականացման ընթացքի և արդյունքների մասին. 

4) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է 

համապատասխան մարմինների և այլ կազմակերպությունների հետ. 

5) իր լիազորությունների սահմաններում  իրականացնում է այլ գործառույթներ: 

21. Պետի բացակայության կամ պաշտոնեական պարտականությունների 

կատարման անհնարինության դեպքում, նրան փոխարինում է պետի տեղակալը: 

 

5. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ  

 

22. Oրենքով, այլ իրավական ակտերով, նախարարության և սույն 

կանոնադրություններով գործակալությանը վերապահված լիազորությունների 

լիարժեք ու արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական 

իրավահարաբերություններին նրա մասնակցությունն ապահովում է նախարարության 

աշխատակազմը: 

23. Գործակալության համակարգը կազմված է պետից, պետի տեղակալից, 

գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումներից, գործակալության 

մասնագետ-բուժվիճակագիրներից: 

24. Գործակալության բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի 

անդամները և անհատական վերականգնողական ծրագրերի բաժնի աշխատողները 

քաղաքացիական աշխատանք կատարողներ են: Նրանց աշխատանքի ընդունում և 

աշխատանքից ազատում է նախարարը: 

25. Գործակալության պետը, պետի տեղակալը և գործակալության մասնագետ-

բուժվիճակագիրները քաղաքացիական ծառայողներ են: Նրանք աշխատանքի 

ընդունվում և աշխատանքից ազատվում են «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 

օրենքի համաձայն: 

26. Գործակալության բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովն ունի 

Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և գործակալության ու իր 

անվանումով հայերեն կլոր կնիք և ձևաթուղթ: 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2   

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի մարտի 4-ի  N 191-Ն  որոշման 

 

 

 Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ  

ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 

 

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ  

 

Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով. 

 

Անհատական վերականգնողական ծրագրերի բաժին: 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

4 մարտի 2021թ.                                                          N 192-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 16-Ի N 84 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 

թվականի մարտի 16-ի ««Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության աշխատակազմ» 

պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարարության կանոնադրությունը, նախարարության աշխատակազմի 

կառուցվածքը, նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և 

չափը հաստատելու մասին» N 84 որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը. 

1) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի՝ 

ա. 6-րդ կետի 1-ին պարբերությունում «հիմնարկներից» բառը 

փոխարինել «հիմնարկից» բառով, իսկ 2-րդ պարբերությունում «գործում են 

նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության կենտրոնը և» 

բառերը՝ «գործում է նախարարության» բառերով, 

բ. 10-րդ կետի 4-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«4) բժշկասոցիալական փորձաքննության բնագավառում 

քաղաքացիների բժշկասոցիալական փորձաքննության կազմակերպում.», 

գ. 14-րդ կետի 1-ին, 6-րդ ենթակետերում, 16-րդ կետի 2-րդ ենթակետում 

«հիմնարկների» բառը փոխարինել «հիմնարկի» բառով. 

2) որոշմամբ հաստատված թիվ 2 հավելվածում «Աշխատանքի և 

զբաղվածության գործակալություն» տողից հետո լրացնել 

«Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալություն» տողը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

4 մարտի 2021թ.                                                          N 193-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ 

ՍԱՆՁԱԶԵՐԾՎԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՆՕԹԵՎԱՆ ՄՆԱՑԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ) ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՈՒՂ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅՏՆՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ 

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ  

ԵՎ  ՎԱՐՁԱԿԱԼՎԱԾ ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ 

ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  

ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

Հաշվի առնելով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով անօթևան մնացած բնակիչներին կարճ ժամանակահատվածում 

կացարաններով և նվազագույն սոցիալական պայմաններով ապահովելու 

անհրաժեշտությունը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 108-Ն հրամանագրով 

սահմանված կարգի 3-րդ կետով՝  Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Հաստատել՝ 

1)  2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով անօթևան 

մնացած և (կամ) սոցիալական սուղ պայմաններում հայտնված անձանց 

համար կացարանների վարձակալության և անհատույց օգտագործման 

տրամադրման կարգը՝ համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով անօթևան 

մնացած և (կամ)  սոցիալական սուղ պայմաններում հայտնված անձանց 

համար Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից վարձակալված 

կացարանների ընթացիկ վերանորոգման նպատակով ֆինանսական 

աջակցություն տրամադրելու կարգը՝ համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 

2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված N 1  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի մարտի 4-ի  N 193-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ 

ՍԱՆՁԱԶԵՐԾՎԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ 

ԱՆՕԹԵՎԱՆ ՄՆԱՑԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ) ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՈՒՂ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

ՀԱՅՏՆՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ  

ԵՎ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

 

I.  Ընդհանուր դրույթներ 

 

1. Սույն կարգով սահմանվում  են 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով անօթևան մնացած և (կամ)  սոցիալական սուղ պայմաններում հայտնված 

անձանց (այսուհետ՝ շահառու) համար կացարանների վարձակալության և 

շահառուներին անհատույց օգտագործման տրամադրման պայմանները: 

2. Շահառուների համար կացարանների վարձակալության և շահառուներին 

անհատույց օգտագործման տրամադրման գործընթացն իրականացվում է Արցախի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության (այսուհետ՝  նախարարություն) միջոցով: 

3. Սոցիալական սուղ պայմաններում հայտնված անձանց համար կացարանի 

վարձակալման որոշումը կայացնում է Արցախի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը (այսուհետ՝ նախարար)՝ 

համապատասխան աշխատանքային խմբի կողմից իրականացված ստուգումների 

արդյունքների հիման վրա: Նշված հիմքով շահառու կարող են հանդիսանալ, 

մասնավորապես, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից ծավալված պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով զոհված կամ հաշմանդամ դարձած անձանց 

ընտանիքները: 

4. Շահառուների համար վարձակալվող կացարանների համար սահմանվում են  

հետևյալ չափերով վարձավճարներ. 

 

Հ/հ 
Կացարանի սենյակների 

քանակը 

Վարձավճարի չափը՝  առանց հարկերի     

(ՀՀ դրամ) 

ք. Ստեփանակերտ Շրջաններ 

1 1 սենյակ 40 000 30 000 

2 2 սենյակ 50 000 40 000 

3 3 սենյակ 60 000 50 000 

4 4 սենյակ 70 000 60 000 

5 5 և ավելի սենյակ 80 000 70 000 

 

5.  Սույն կարգի 4-րդ կետում նշված վարձավճարի գումարից առաջացող 

հարկերը վճարվում են նախարարության կողմից՝ պետական բյուջեի միջոցների 

հաշվին: 

II. Պայմանագրերի կնքման պայմանները 

 

6.  Անշարժ գույքի սեփականատերը կամ վերջինիս կողմից լիազորված անձը  և 

շահառուն ներկայանում են  Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման 

և ենթակառուցվածքների նախարարություն՝ համապատասխան պայմանագրերը 

կնքելու նպատակով՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.  

1)  անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ համասեփականատերերի 

(այսուհետ՝ վարձատու),  շահառուի  և շահառուի ընտանիքի չափահաս անդամների 

անձնագրերն ու անչափահաս անդամների ծննդյան վկայականները.  

2) վարձատուի, շահառուի և շահառուի ընտանիքի անդամների սոցիալական 

քարտերը կամ  հանրային ծառայությունների համարանիշները (ՀԾՀ). 
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3) վարձատուի սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթղթերը 

(սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայական, ժառանգության 

իրավունքի վկայագիր և այլն). 

4) տեղեկանք համայնքապետարանի կողմից այն մասին, որ շահառուին 

պատկանող կացարանը ավերվել է պատերազմի հետևանքով և չունի բնակության 

նվազագույն պայմաններ, այն դեպքում, եթե շահառուն անօթևան է մնացել իրեն 

պատկանող կացարանի ավերվածության պատճառով, որը գտնվում է Արցախի 

Հանրապետության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում. 

5) լիազորագիր, եթե վարձատուին ներկայացնում է լիազորված անձը: 

7. Փաստաթղթերն ընդունելուց հետո նախարարության և վարձատուի միջև  

կնքվում է անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագիր (այսուհետ՝ 

վարձակալության պայմանագիր), որում, ի թիվս այլ պայմանների, պետք է 

արձանագրվի վարձատուի՝ վարձակալության հանձնված գույքն Արցախի 

Հանրապետության անօթևան մնացած կամ սոցիալական սուղ պայմաններում 

հայտնված անձանց անհատույց օգտագործման հանձնելու համաձայնությունը: 

8. Վարձակալության պայմանագիրը կնքելուց հետո նախարարությունը իր 

հայեցողությամբ վարձակալված կացարանն անհատույց օգտագործման իրավունքով 

տրամադրում է սույն կարգի պայմաններին համապատասխանող շահառուին՝ 

վերջինիս հետ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիր (այսուհետ՝ անհատույց 

օգտագործման պայմանագիր) կնքելով:  

 

III.  Մոնիթորինգ 

 

9. Նախարարության կողմից՝ նախարարի հրամանով սահմանված 

ժամանակացույցին համապատասխան, իրականացվում  է մոնիթորինգ` 

վարձակալության ու անհատույց օգտագործման պայմանագրերի պայմանների 

պահպանումը (շահառուի տվյալ բնակարանում բնակվելու փաստը և այլն) պարզելու 

նպատակով: Մոնիթորինգ իրականացնելու նպատակով նախարարի հրամանով 

ստեղծվում է աշխատանքային խումբ: 

10. Մոնիթորինգ իրականացնող աշխատանքային խումբն ամփոփում է 

մոնիթորինգի արդյունքները՝ համապատասխան արձանագրություն կազմելով: 

11. Եթե մոնիթորինգի արդյունքում պարզվում է, որ շահառուն ազատել է տվյալ 

կացարանը վարձատուի անհիմն պահանջով, ապա վարձատուն ընգրկվում է 

Նախարարության կողմից վարվող ոչ բարեխիղճ վարձատուների ցուցակում: Այդ 

դեպքում նշված վարձատուի հետ երկրորդ անգամ վարձակալության պայմանագիր 

կնքելիս՝  շահառուին անհիմն պահանջով բնակարանից վտարելու համար 

վարձատուի համար նախատեսվում է տույժ՝ 150 000 (հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ 

դրամի չափով, որի մասին պարտադիր նշվում է վարձակալության պայմանագրում: 

Եթե  վարձատուն երկրորդ անգամ նույն հիմքով խախտում է վարձակալության 

պայմանագիրը, նրա հետ այլևս վարձակալության պայմանագիր չի կնքվում:  

 

IV.  Պայմանագրի լուծման հիմքերը 

 

12. Վարձակալության և/կամ անհատույց օգտագործման պայմանագրերը  

կարող են լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ, հետևյալ դեպքերում՝ 

1) շահառուի նախաձեռնությամբ. տվյալ դեպքում լուծվում է միայն անհատույց 

օգտագործման պայմանագիրը. 

2) վարձատուի նախաձեռնությամբ.  

ա. եթե շահառուն վարձակալված կացարանը օգտագործում է ոչ բարեխղճորեն 

կամ դրա նպատակային նշանակությանը ոչ համապատասխան, 

բ. եթե անհատույց օգտագործման պայմանագիրը լուծվելուց հետո  վարձատուն 

հրաժարվում է վարձակալության հանձնված կացարանը տրամադրել այլ շահառուի. 

3) Նախարարության նախաձեռնությամբ.  

ա. եթե մոնիթորինգի արդյունքում պարզվում է, որ կողմերը չեն պահպանել 

պայմանագրի կանոնները, մասնավորապես, շահառուն  փաստացի չի բնակվում տվյալ 

կացարանում, 

բ. եթե անհատույց օգտագործման պայմանագիրը լուծվելու պահին չկա այլ 

շահառու: 
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13. Եթե վարձակալության և անհատույց օգտագործման պայմանագրերը 

լուծվում են շահառուի՝ տվյալ կացարանում չապրելու հիմքով, ապա 

համաձայնագրում պետք է արձանագրվի, թե որ օրվանից է բնակարանը ազատվել և 

վարձակալության ու անհատույց օգտագործման պայմանագրերը համարվեն լուծված 

նշված օրվանից: 

14. Եթե վարձատուն ստացել է անշարժ գույքի ընթացիկ վերանորոգման համար 

ֆինանսական աջակցություն, ապա  վարձակալության պայմանագիրը կարող է լուծվել 

միայն հաշվանցման ենթակա ֆինանսական աջակցության մնացորդ գումարը 

նախարարության գանձապետական ենթահաշվին հետ վերադարձնելուց հետո: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                      Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի մարտի 4-ի  N 193-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ 

ՍԱՆՁԱԶԵՐԾՎԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ 

ԱՆՕԹԵՎԱՆ ՄՆԱՑԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ) ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՈՒՂ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

ՀԱՅՏՆՎԱԾ  ԱՆՁԱՆՑ  ՀԱՄԱՐ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՁԱԿԱԼՎԱԾ ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ 

ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  

 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով անօթևան մնացած և (կամ) սոցիալական սուղ պայմաններում հայտնված 

անձանց համար Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) կողմից 

վարձակալված կացարանների (այսուհետ՝ անշարժ գույք) ընթացիկ վերանորոգման 

համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու պայմանները: 

2.  Սույն կարգով անշարժ գույքի ընթացիկ վերանորոգման համար 

ֆինանսական աջակցությունը տրամադրվում է նախարարության միջոցով: 

3.  Սույն կարգով մեկ միավոր անշարժ գույքի ընթացիկ վերանորոգման համար 

տրամադրվող աջակցության առավելագույն չափը սահմանվում է 300 000 (երեք 

հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: 

4.  Սույն կարգով սահմանված աջակցությունն ստանալու նպատակով անշարժ 

գույքի սեփականատերը գրավոր դիմում է ներկայացնում նախարարություն՝ կցելով  

նախատեսվող ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների համար անհրաժեշտ 

ծախսերի հաշվարկը: 

5.  Նախարարության և անշարժ գույքի սեփականատիրոջ  միջև ֆինանսական 

աջակցության տրամադրման վերաբերյալ համաձայնությունը հաստատվում է. 

1) անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրով, եթե մինչև անշարժ գույքի 

սեփականատիրոջ կողմից ֆինանսական աջակցություն ստանալու համար 

նախարարություն դիմելը չի կնքվել վարձակալության պայամանագիր. 

2) անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրի վերաբերյալ լրացուցիչ 

համաձայնագրով, եթե մինչև անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կողմից ֆինանսական 

աջակցություն ստանալու համար նախարարություն դիմելը անշարժ գույքի 

վարձակալության պայմանագիրը արդեն կնքված էր: 

6.  Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարի հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբի 

կողմից համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից մինչև ընթացիկ 

վերանորոգման աշխատանքների կատարումը և աշխատանքների կատարումից հետո 

իրականացվում է մոնիթորինգ՝ տրամադրվող աջակցության նպատակային 

օգտագործումը պարզելու նպատակով: 

7.  Անշարժ գույքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները պետք է 

կատարվեն ֆինանսական աջակցությունն ստանալուց հետո 10 (տասը) օրվա 

ընթացքում:  

8.  Նախարարության կողմից տրամադրված ֆինանսական աջակցության 

գումարի չափով կատարվում է հաշվանցում՝  նախարարության կողմից անշարժ գույքի 

սեփականատիրոջը վճարվելիք վարձավճարի գումարից: 

9.  Անշարժ գույքի սեփականատիրոջ և նախարարության միջև կնքված անշարժ 

գույքի վարձակալության պայմանագիրը չի կարող լուծվել մինչև վարձավճարի 

գումարից՝ տրամադրված ֆինանսական աջակցության գումարի չափով, հաշվանցում 

կատարելը կամ անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կողմից ստացած ֆինանսական 

միջոցները՝ չհաշվանցված գումարի չափով նախարարության գանձապետական 

ենթահաշվին հետ վերադարձնելը: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

4 մարտի 2021թ.                                                          N 196-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 30-Ի N 466-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 

թվականի հուլիսի 30-ի «Մանկավարժին այլ վայր աշխատանքի ուղեգրելու 

մասին» N 466-Ն  որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշման 2-րդ և 3-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել. 

2) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի. 

3) որոշմամբ հաստատված թիվ 2 հավելվածի՝ «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կրթության և գիտության» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող  օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի մարտի 4-ի  N 196-Ն որոշման 

 

«Հավելված 1 

     ԼՂՀ կառավարության  

«30» հուլիսի 2009թ. թիվ 466-Ն որոշման 

 

  

Կ Ա Ր Գ 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻՆ ԱՅԼ ՎԱՅՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂԵԳՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կարգով կարգավորվում է Արցախի Հանրապետության կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) 

կողմից մանկավարժին այլ վայր (Արցախի Հանրապետության տարածքում) 

աշխատանքի ուղեգրելու և Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների 

հաշվին նրանց աշխատավարձին հավելավճար և բնակարանի վարձակալության 

վճարի փոխհատուցում տալու հետ կապված հարաբերությունները: Առանձնահատուկ 

դեպքերում, Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարի (այսուհետ՝ Նախարար) հրամանով, նախարարության կողմից այլ վայր 

աշխատանքի կարող են ուղեգրվել նաև հանրակրթական դպրոցի վարչական 

պաշտոններում (տնօրեն, փոխտնօրեն): 

2. Մրցութային կարգով հաղթող ճանաչված մանկավարժին այլ վայր 

աշխատանքի ուղեգրումը մանկավարժի բնակության վայրից դուրս աշխատանքի 

ընդունվելն է:  

3. Այլ վայր մանկավարժի ուղեգրումն իրականացվում է իր փաստացի 

բնակության վայրից առնվազն քսան կիլոմետր հեռավորություն ունեցող ուսումնական 

հաստատություններ:  

4. Մանկավարժը նախարարության կողմից կարող է ուղեգրվել այլ վայր 

աշխատանքի` երկու տարի ժամկետով և առնվազն վեց դասաժամ մասնագիտական 

մանկավարժական ծանրաբեռնվածության առկայության պայմանով: 

5. Երկու տարով այլ վայր աշխատանքի ուղեգրված մանկավարժի կամ 

վարչական աշխատողի ուղեգրման ժամկետը (երկու տարին) լրանալուց հետո, 

մանկավարժական գործունեությունը նույն վայրում շարունակելու դեպքում 

մանկավարժը դիմում է գործատուին, գործատուն հնգօրյա ժամկետում դիմում է տվյալ 

շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժին, և վերջինս, վարչակազմի 

ղեկավարի հրամանով ստեղծված շրջանային հանձնաժողովի նիստի 

արձանագրության (այսուհետ՝ շրջանային հանձնաժողով) եզրակացության հիման վրա 

յոթնօրյա ժամկետում միջնորդում է Նախարարին ուղեգրման ժամկետը մինչև մեկ 

տարի ժամկետով երկարաձգելու համար, եթե տվյալ աշխատատեղը մրցութային 

կարգով չի համալրվել: 

6. Այլ վայր աշխատանքի ուղեգրված մանկավարժների կամ վարչական 

աշխատողների նկատմամբ սույն կարգի 8-րդ և 9-րդ կետերով սահմանված 

արտոնությունները դադարեցվում են, եթե ուղեգրման ժամկետի երկու տարին, կամ 

երկարաձգված յուրաքանչյուր տարի, լրանալուց հետո տվյալ աշխատատեղը 

համալրվել է մրցութային կարգով: 

7. Այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվել կարող են  «Հանրակրթության մասին» 

օրենքի 24-րդ հոդվածի և 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին 

համապատասխանող Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիները: 

 

2. ԱՅԼ ՎԱՅՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂԵԳՐՎՈՂ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻՆ  

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ 

 

8. Այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող մանկավարժին յուրաքանչյուր ամիս 

տրվում է հավելավճար` տվյալ ուսումնական տարվա տարիֆավորման ցուցակով 
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տվյալ մանկավարժի համար սահմանված ծանրաբեռնվածության համապատասխան 

ամսական աշխատավարձի 50 տոկոսի չափով: Մանկավարժին տրվող հավելավճարը 

սահմանվում է ոչ ավելի, քան նրա մանկավարժական ծանրաբեռնվածության                       

1,5 դրույքաչափի նկատմամբ: 

9. Ծառայողական բնակելի տարածությունների բացակայության դեպքում նոր 

աշխատանքի վայրում բնակելի տարածության վարձակալության համար 

յուրաքանչյուր ամիս տրվում է ֆինանսական աջակցություն (փոխհատուցում)` մինչև 

20 000 (քսան հազար) ՀՀ դրամի չափով՝ համաձայն սահմանված կարգով կնքված 

պայմանագրի: 

10. Սույն կարգի 8-րդ և 9-րդ կետերով նախատեսված ֆինանսական 

աջակցությունը մանկավարժին տրվում է «Պետական հանրակրթական ուսումնական  

հաստատությունների տնօրենություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

(այսուհետ՝ Տնօրենություն) կողմից: 

11. Ընտանիքի անդամ հանդիսացող և համատեղ բնակվող մեկից ավելի 

մանկավարժների այլ վայր աշխատանքի ուղեգրելու դեպքում, նրանցից 

յուրաքանչյուրին տրվում է սույն կարգի 8-րդ կետով նախատեսված հավելավճարը, 

իսկ համատեղ բնակվող ընտանիքի անդամ մանկավարժներից միայն մեկին` սույն 

կարգի 9-րդ կետում նշված ֆինանսական աջակցությունը: Ուղեգրված մանկավարժին 

բնակելի տարածությամբ ապահովելու դեպքում, դադարեցվում է սույն կարգի 9-րդ 

կետում նշված ֆինանսական աջակցության տրամադրումը: Ուղեգիր չի տրվում, եթե 

ընտանիքի անդամ հանդիսացող անձը հաշվառված է տվյալ համայնքում: 

12. Այլ վայր աշխատանքի ուղեգրված մանկավարժների կամ վարչական 

աշխատողների նկատմամբ սույն կարգի 8-րդ և 9-րդ կետերով սահմանված 

արտոնությունները ժամկետից շուտ դադարեցվում են, եթե ուղեգրված մանկավարժը 

կամ նրա ընտանիքի անդամ հանդիսացող անձը (ամուսին կամ կին) հաշվառվել են 

տվյալ համայնքում: 

13. Սույն կարգի 8-րդ և 9-րդ կետերի համաձայն՝ նշված ֆինանսական 

աջակցությունը մանկավարժին տրվում է շրջանային հանձնաժողովի եզրակացության 

հիման վրա, որի կազմում կարող են ընդգրկվել շահագրգիռ բաժինների 

ներկայացուցիչներ: 

 

3. ԱՅԼ ՎԱՅՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂԵԳՐՎՈՂ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ 

  

14. Ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթի արդյունքներով հաղթող ճանաչված և 

տվյալ ուսումնական հաստատությունում աշխատանքի ընդունված մանկավարժը 

հնգօրյա ժամկետում դիմում է նախարարություն` ներկայացնելով հետևյալ 

փաստաթղթերը. 

1) անձնագիր. 

2) բարձրագույն կրթության դիպլոմը. 

3) ուսումնական հաստատության տնօրենի հրամանի պատճենը՝ աշխատանքի 

ընդունվելու մասին. 

4) մրցութային հանձնաժողովի արձանագրությունը և եզրակացությունը. 

5) շրջանային հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը.  

6) աշխատանքային գրքույկը. 

7) տեղեկանք մշտական բնակության վայրից: 

15. Նախարարի կողմից յոթնօրյա ժամկետում տվյալ մանկավարժին տրվում է 

ուղեգիր: 

16. Այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող մանկավարժը սույն կարգի 15-րդ կետում 

նշված ուղեգիրը ստանալուց հետո տվյալ շրջանի Տնօրենությանն է ներկայացնում` 

1) տեղեկանք նոր բնակավայրում մշտական կամ ժամանակավոր բնակության 

մասին. 

2) ուղեգրի պատճենը. 

3) պայմանագիր բնակելի տարածության վարձակալության մասին: 

17. Տնօրենությունը սույն կարգի 16-րդ կետում նշված փաստաթղթերի հիման 

վրա յուրաքանչյուր ամսվա աշխատավարձի հետ սահմանված կարգով ապահովում է 

սույն կարգի 8-րդ և 9-րդ կետերով նախատեսված վճարումները: 
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18. Սույն կարգի պահանջների խախտմամբ տրամադրված ֆինանսական 

միջոցները ենթակա են վերադարձման օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

19. Ընտանիքի անդամ հանդիսացող մանկավարժի հետ համատեղ բնակվող 

քաղաքացու` Արցախի Հանրապետության կառավարության այլ որոշումներով 

սահմանված բնակարանային վարձի փոխհատուցման որևէ ծրագրում ընդգրկված 

լինելու կամ ընդգրկվելու դեպքում, ինչպես նաև տվյալ համայնքում մշտապես 

հաշվառված առաջինից չորրորդ հերթի ժառանգական կապ ունեցող մանկավարժը չի 

օգտվում սույն որոշման 9-րդ կետում նշված ֆինանսական աջակցությունից:»: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

5 մարտի 2021թ.                                                          N 197-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 31-Ի N 152 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 

թվականի հուլիսի 31-ի «Արցախի Հանրապետության տարածք ներմուծվող և 

արտահանվող ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման 

միջոցառումների մասին» N 152 որոշման մեջ կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

1) որոշման 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Ստեղծել «Նաբերեժնայա» հսկիչ կետ՝ տեղակայման վայրը` քաղաք 

Ստեփանակերտ, Նաբերեժնայա փողոց, 3-րդ նրբանցք, 1:». 

2) որոշման 1.1-ին, 3-րդ կետերում և որոշմամբ հաստատված կարգում 

«հսկիչ կետեր» բառերի համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել «հսկիչ 

կետ» բառերի համապատասխան հոլովաձևերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

8 մարտի 2021թ.                                                          N 198-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՄԱՆՐԱԾԱԽ 

ԳԻՆԸ  ՄԱԿՆՇԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 13-րդ կետը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը 

որոշում է. 

1. Սահմանել ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ 

գինը մակնշելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից և դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի մարտի 8-ի N 198-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ   

ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՄԱՆՐԱԾԱԽ  

ԳԻՆԸ ՄԱԿՆՇԵԼՈՒ 

  

1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Արցախի Հանրապետությունում ծխախոտի 

արտադրանք արտադրող կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի 

կողմից ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գինը մակնշելու հետ 

կապված հարաբերությունները: 

2. Արցախի Հանրապետություն (այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետությունից) 

ծխախոտի արտադրանք ներմուծող կազմակերպությունների կամ անհատ 

ձեռնարկատերերի կողմից ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գինը 

մակնշելու հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

3. Սույն կարգում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները` 

1) ծխախոտի արտադրանք՝ ԱՏԳ ԱԱ 2402 10 00011 (սիգարներ` ծխախոտ 

պարունակող), 2402 10 00012 (սիգարելաներ` ծխախոտ պարունակող), 2402 20 10011 

(սիգարետներ` մեխակ պարունակող, ֆիլտրով), 2402 20 10012 (սիգարետներ` մեխակ 

պարունակող, առանց ֆիլտրի), 2402 20 90011 (սիգարետներ` ծխախոտ պարունակող, 

ֆիլտրով), 2402 20 90012 (սիգարետներ` ծխախոտ պարունակող, առանց ֆիլտրի), 2402 

90 00011 (սիգարներ` այլ), 2402 90 00012 (սիգարելաներ` այլ), 2402 90 00013 

(սիգարետներ` այլ, ֆիլտրով), 2402 90 00014 (սիգարետներ` այլ, առանց ֆիլտրի) 

ծածկագրերին դասվող ապրանքատեսակներ. 

2) առավելագույն մանրածախ գին՝ ծխախոտի արտադրանք արտադրողների 

կողմից սահմանված կամ սույն կարգի 10-րդ կետին համապատասխան 

հայտարարագրված՝ յուրաքանչյուր մակնիշի միավոր տուփ ծխախոտի արտադրանքի 

առավելագույն մանրածախ գինը` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը. 

3) ծխախոտի արտադրանքի մակնիշ` որոշակի սպառողական հատկություններ 

ունեցող ծխախոտի արտադրանքի անվանում, որով նույնականացվում է ծխախոտի 

արտադրանքի յուրաքանչյուր առանձին տեսակը (ենթատեսակը). 

4) սպառողական հատկություններ` ծխախոտի արտադրանքի վրա ֆիլտրի 

առկայություն կամ բացակայություն, ծխախոտի արտադրանքում խեժի կամ նիկոտինի 

պարունակություն, գլանակի (սիգարետի) տրամագիծ, տուփի տեսակ (այդ թվում` 

տուփի նյութ, ձև, գույն). 

5) տուփ՝ սպառողական տարայի միավոր, որը պարունակում է որոշակի 

քանակով ծխախոտի արտադրանք: 

  

2. ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ 

 ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԳՆԻ ՄԱԿՆՇՈՒՄԸ 

 

4. Ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գնի մակնշումը, ըստ 

ծխախոտի արտադրանքի յուրաքանչյուր մակնիշի (այսուհետ` մակնիշ), կատարվում է 

սույն կարգով սահմանված ձևաչափով ծխախոտի արտադրանքի յուրաքանչյուր 

տուփի վրա առավելագույն մանրածախ գնի տպագրման միջոցով՝ բացառությամբ սույն 

կարգի 10-րդ կետով նախատեսված դեպքի: 

5. Ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գնի մակնշումը 

կատարվում է տուփի ցանկացած արտաքին հատվածում: 

6. Տուփի վրա ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գնի 

մակնշումը պետք է կատարվի «Առավելագույն մանրածախ գինը՝ _____ ՀՀ դրամ» կամ 

«ԱՄԳ՝ ______ ՀՀ դրամ» տեքստերից որևէ մեկի միջոցով՝ գինն արտահայտելով 

արաբական թվանշաններով: 

7. Տուփի վրա ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գնի 

տպագրությունը պետք է կատարվի այնպես, որպեսզի բացառվի` 
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1) այն հեռացնելու հնարավորությունը. 

2) տուփը կամ տուփի արտաքին փաթեթավորումը բացելու հետևանքով այն 

վնասելու հնարավորությունը: 

8. Սույն կարգի 6-րդ կետով նախատեսված տեքստերը` 

1) պետք է լինեն՝ 

ա. հստակ ու սպառողի համար անզեն աչքով ընթեռնելի, 

բ. հակադիր ֆոնի վրա. 

2) չպետք է լինեն՝ 

ա. ծխախոտի արտադրանքի տուփի արտաքին փաթեթավորման վրա, 

բ. թաքնված կամ ծածկված` ծխախոտի արտադրանքի տուփի վրա տպագրված 

այլ տեղեկատվությամբ կամ պատկերով կամ անթափանց շերտով: 

  

3. ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ  

ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ 

 ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ 

 

 9. Արցախի Հանրապետությունում ծխախոտի արտադրանք արտադրող 

կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 1-

ն իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին են ներկայացնում նոր սկսվող ամսվա 

(այսուհետ՝ հաշվետու ամիս) ընթացքում իրենց կողմից իրացվելիք կամ ցանկացած այլ 

ձևով շուկայում շրջանառության մեջ դրվող (այսուհետ՝ վաճառվող) յուրաքանչյուր 

մակնիշի առավելագույն մանրածախ գնի (գների) և դրա սպառողական 

հատկությունների մասին հայտարարություն` համաձայն սույն կարգի հավելվածով 

սահմանված ձևի: Արցախի Հանրապետությունում ծխախոտի արտադրանք 

արտադրող կազմակերպությունները կամ անհատ ձեռնարկատերերը 

հայտարարությունում ներառում են տեղեկություններ նաև այն մակնիշի (մակնիշների) 

վերաբերյալ, որի (որոնց) վաճառքը տվյալ հաշվետու ամսվա ընթացքում իրենց կողմից 

դադարեցվելու է: Սույն կետով սահմանված հայտարարությունը հարկային մարմին չի 

ներկայացվում, եթե նախկինում ներկայացված հայտարարության 

(հայտարարությունների) մեջ չնշված գնով մակնշված՝ առավելագույն մանրածախ 

գնով ծխախոտի արտադրանքի և չնշված սպառողական հատկություններով ծխախոտի 

արտադրանքի վաճառք հաշվետու ամսվա ընթացքում չի կազմակերպվելու կամ 

ծխախոտի արտադրանքի վաճառքը հաշվետու ամսվա ընթացքում չի դադարեցվելու: 

Սույն կետով սահմանված հայտարարությունը հարկային մարմին կարող է 

ներկայացվել նաև էլեկտրոնային եղանակով: 

10. Այն դեպքում, երբ հաշվետու ամսվան նախորդող եռամսյա 

ժամանակահատվածում ընկած որևէ ամսվա արդյունքներով դրան նախորդող ամսվա 

համեմատությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից 

հրապարակվող ամենօրյա պաշտոնական հրապարակումների հիման վրա 

հաշվարկված՝ ՀՀ դրամի և ԱՄՆ դոլարի ամսական միջին փոխարժեքն աճում է (ՀՀ 

դրամն արժեզրկվում է) 5 և ավելի տոկոսի չափով, Արցախի Հանրապետությունում 

ծխախոտի արտադրանք արտադրող կազմակերպությունները և անհատ 

ձեռնարկատերերը կարող են մինչև հաշվետու ամսվա 1-ն իրենց հաշվառման վայրի 

հարկային մարմին ներկայացնել սույն կարգի 9-րդ կետով սահմանված 

հայտարարությունը (անկախ այդ ամսվա համար նախկինում հայտարարություն 

ներկայացված լինելու հանգամանքից)՝ դրանում որպես ծխախոտի արտադրանքի 

մակնշված առավելագույն մանրածախ գին նշելով նոր՝ ավելի բարձր գինը: Ընդ որում, 

սույն կետով նախատեսված դեպքում հայտարարությունը կարող է ներկայացվել մինչև 

հաշվետու ամսվա 1-ն արտադրված միայն այն ծխախոտի արտադրանքի մասով, որի 

տուփի վրա մակնշված՝ ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գինը, 

փոխարժեքի աճով պայմանավորված, հաշվետու ամսվա ընթացքում վերանայվելու է: 

Այդ դեպքում ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գին է համարվում 

հայտարարության մեջ նշված գինը: 

11. Այն դեպքում, երբ Արցախի Հանրապետությունում ծխախոտի արտադրանք 

արտադրող կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

վաճառվող միայն որոշակի մակնիշի (մակնիշների) վաճառքն է հաշվետու ամսվա 

ընթացքում կազմակերպվելու փոփոխված առավելագույն մանրածախ գնով (գներով) 

կամ դադարեցվելու, սույն կարգի 9-րդ կետով սահմանված ժամկետում հարկային 
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մարմին հայտարարությունը ներկայացվում է միայն փոփոխված առավելագույն 

մանրածախ գներով վաճառվող մակնիշի (մակնիշների) կամ վաճառքը դադարեցված 

մակնիշի (մակնիշների) մասով: 

12. Սույն կարգի 9-րդ կետով սահմանված ժամկետում հարկային մարմին 

համապատասխան հայտարարություն չներկայացվելու կամ ներկայացվող 

հայտարարությունում որոշակի մակնիշի (մակնիշների) առավելագույն մանրածախ 

գնի (գների) կամ սպառողական հատկությունների մասին տեղեկատվություն 

չներառելու դեպքում Արցախի Հանրապետությունում ծխախոտի արտադրանք 

արտադրող տվյալ կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից 

հայտարարված առավելագույն մանրածախ գին կամ սպառողական հատկություններ 

են համարվում հարկային մարմին ներկայացված վերջին հայտարարության մեջ 

նշված` տվյալ մակնիշի առավելագույն մանրածախ գինը կամ սպառողական 

հատկությունները, եթե ավելի բարձր գին չի բացահայտվել հարկային մարմնի կողմից 

իրականացված հսկողական (վերահսկողական) միջոցառումների ընթացքում: 

13. Որևէ մակնիշի (մակնիշների) առավելագույն մանրածախ գնի (գների) կամ 

սպառողական հատկությունների մասին տեղեկատվությունն ընդհանրապես 

չներկայացնելու դեպքում տվյալ մակնիշի (մակնիշների) առավելագույն մանրածախ 

գինը որոշվում է հարկային մարմնի կողմից` «Հարկերի մասին» օրենքի 22-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով: 

14. Սույն կարգի 9-րդ կետով սահմանված հայտարարությունը ներկայացնելուց 

հետո հաշվետու ամսվա ընթացքում նոր (այդ թվում՝ նախկինում վաճառքից հանված) 

մակնիշի (մակնիշների) վաճառք սկսելու, կամ նախկին մակնիշի (մակնիշների) 

վաճառքը նոր գնով կազմակերպելու, կամ տվյալ մակնիշի (մակնիշների) վաճառքը 

դադարեցնելու դեպքում տվյալ մակնիշի (մակնիշների) առավելագույն մանրածախ գնի 

(նոր գնի) և սպառողական հատկությունների կամ տվյալ մակնիշի (մակնիշների) 

վաճառքը դադարեցնելու մասին հայտարարությունը հարկային մարմին է 

ներկայացվում այդ մակնիշի (մակնիշների) փաստացի վաճառքն սկսելուց (գինը 

վերանայելուց, վաճառքը դադարեցնելուց) առնվազն երկու աշխատանքային օր առաջ: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի  

մարտի 8-ի N 198-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի 

 

        Ձև  

 

_________________________________ 
(հարկ վճարողներին սպասարկող ստորաբաժանումը) 

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ 

 ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ՝ ՄԱԿՆՇՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՄԱՆՐԱԾԱԽ  

ԳՆՈՎ ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԱՄՍՈՒՄ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ԵՎ (ԿԱՄ)  

ՎԱՃԱՌՔԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

1. Փաստաթղթի հերթական համարը 
_______________________________________________ 

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից) 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը         

3. Իրավաբանական անձի անվանումը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը 

 

4. Գտնվելու կամ բնակության վայրը   

 

20___ թ. _____________ հաշվետու ամսվա ընթացքում` 

1) շրջանառության մեջ է դրվում հետևյալ առավելագույն մանրածախ գներով ծխախոտի արտադրանքը` 
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2) դադարեցվելու է հետևյալ առավելագույն մանրածախ գներով ծխախոտի արտադրանքի վաճառքը` 

 

 

  

5. ծխախոտի արտադրանքի սպառողական հատկությունները 6. մակնշված 

առավելագույն 

մանրածախ 

գինը 

7. կիրառման ամսաթիվը 

5.1. ան-

վանումը 

5.2. ֆիլտրի 

առկայու-

թյունը 

5.3. համը 

(բուր-

մունքը) 

5.4. խեժի 

առկայու-

թյունը 

5.5. նիկո-

տինի 

քանակը 

5.6. գլանա-

կի տրա-

մագիծը 

5.7. տուփի 

նյութը ձևը գույնը 
տարողու-

թյունը 
օրը ամիսը տարեթիվը 

               2 0   

               2 0   

8. ծխախոտի արտադրանքի սպառողական հատկությունները 9. մակնշված 

առավելագույն 

մանրածախ 

գինը 

10. կիրառման ամսաթիվը 

8.1. ան-

վանումը 

8.2. ֆիլտրի 

առկայու-

թյունը 

8.3. համը 

(բուր-

մունքը) 

8.4. խեժի 

առկայու-

թյունը 

8.5. նիկո-

տինի 

քանակը 

8.6. գլանա-

կի տրա-

մագիծը 

8.7. տուփի 

նյութը ձևը գույնը 
տարողու-

թյունը 
օրը ամիսը տարեթիվը 

               2 0   

               2 0   

Հայտարարությունը ներկայացնելու օրը ամիսը տարեթիվը 

     2 0   

Կազմակերպության տնօրեն 
                   (անհատ ձեռնարկատեր) 

___________________ 
(ստորագրությունը) 

_______________________________ 
(անունը, ազգանունը) 

         Հաշվապահ  
                   

___________________ 
(ստորագրությունը) 

          _______________________________ 
                                                   (անունը, ազգանունը) 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

10 մարտի 2021թ.                                                          N 203-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ, ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ, 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՈՒՅՔԻՆ 

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՀԱՍՑՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ, ԴՐԱ 

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄՆ ՈՒ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 28-րդ կետով՝ 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ է. 
1. Ստեղծել Արցախի Հանրապետության պետական, համայնքային, 

իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող գույքին պատերազմի 

հետևանքով հասցված վնասների հաշվառման և գնահատման 

հանրապետական հանձնաժողով (այսուհետ՝ հանձնաժողով): 

2. Հաստատել հանձնաժողովի անհատական կազմը և աշխատակարգը՝ 

համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների: 

3. Հանձնաժողովին՝ մեկամսյա ժամկետում`  

1) մշակել և Արցախի Հանրապետության կառավարության 

հաստատմանը ներկայացնել պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով Արցախի Հանրապետության պետական, համայնքային, 

իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող գույքին հասցված 

վնասների գնահատման կարգը. 

2) Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 

հաստատմանը ներկայացնել աշխատանքների կազմակերպման և 

իրականացման ծախսերի նախահաշիվը: 

4. Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների ղեկավարներին՝ հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունավետ 

կազմակերպման համար ցուցաբերել առաջնահերթ ու գործնական 

աջակցություն:  

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված  N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի մարտի 10-ի N 203-Ն որոշման 

 
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄ  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ, ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ,  

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՈՒՅՔԻՆ  

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՀԱՍՑՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  

ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

 

Հ/հ 
Հանձնաժողովի անդամի 

անուն, ազգանունը 
Պաշտոնը 

1.  Կարեն Շահրամանյան 

Արցախի Հանրապետության կադաստրի և 

պետական գույքի կառավարման կոմիտեի 

նախագահ   (հանձնաժողովի նախագահ) 

2.  Գագիկ Մարտիրոսյան 

Արցախի Հանրապետության կադաստրի և 

պետական գույքի կառավարման կոմիտեի 

նախագահի տեղակալ  

3.  Գագիկ Իսրայելյան 

Արցախի Հանրապետության կադաստրի և 

պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխա-

տակազմի պետական գույքի կառավարման 

վարչության պետ (հանձնաժողովի քարտուղար) 

4.  Կարեն Ներսիսյան 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

(համաձայնությամբ) 

5.  Աշոտ Մարկոսյան 

ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման 

ֆակուլտետի Նորարարության տնտեսագիտու-

թյան ամբիոնի վարիչ, տ․գ․դ․, պրոֆեսոր 

(հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ) 

(համաձայնությամբ) 

6.  Վահագն Խաչատուրյան 

ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆա-

կուլտետի Նորարարության տնտեսագիտության 

ամբիոնի դասախոս, տ․գ․թ․ 

(համաձայնությամբ) 

7.  Արման Ասրյան 
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի այցելու 

դասախոս, տ․գ․թ․(համաձայնությամբ) 

8.  Եղիշե Կիրակոսյան 

Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանում  Հայաստանի Հանրապետության 

ներկայացուցիչ (համաձայնությամբ) 

9.  Լիպարիտ Դրմեյան 

Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանում  Հայաստանի Հանրապետության 

ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավար 

(համաձայնությամբ) 

10.  Սևակ Հակոբյան 
Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

խորհրդական 

11.  
Վահրամ Ավագյան 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարարի տեղակալ  

12.  Արմեն Առաքելյան 
Արցախի Հանրապետության առողջապահության  

նախարարի տեղակալ  

13.  Կամո Քոչարյան 
Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարի տեղակալ  

14.  Ֆելիքս Խաչատրյան 
Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի 

 նախարարի տեղակալ  

15.  Վիլեն Ավետիսյան 
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ  

16.  
Միքայել 

Համբարձումյան 

Արցախի Հանրապետության կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի  նախարարի 
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տեղակալ  

17.  Գեղամ Ղուլյան 

Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարության ոստիկանության ֆինանսա-

տնտեսական վարչության պետ, փոխգնդապետ  

18.  Սարո Սարգսյան 

Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայության նյութատեխնիկական 

ապահովման և ռեզերվների վարչության պետ 

19.  Գոռ Դավթյան 

Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության 

բանակի հրամանատարի շինարարության և զոր-

քերի բնակավորման գծով տեղակալ, գնդապետ  

20.  Համլետ Ապրեսյան 

Արցախի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարի տեղակալ  

21.  Արմեն Մկրտչյան 
Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության  

նախարարի տեղակալ  

22.  Արթուր Ամիրջանյան 

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության ֆինանսական 

վերահսկողության տեսչության պետ  

23.  Կարո Վարդանյան 
Արցախի Հանրապետության ազգային 

անվտանգության ծառայության աշխատակից  

24.  Արայիկ Դոլուխանյան 

Արցախի Հանրապետության պետական 

եկամուտների կոմիտեի նախագահի առաջին 

տեղակալ  

25.  Արթուր Գաբրիելյան 
Արցախի Հանրապետության բնապահպանու-

թյան կոմիտեի նախագահի տեղակալ 

26.  Կարեն Առուշանյան 
Արցախի Հանրապետության ազգային վիճակա-

գրական ծառայության նախագահի տեղակալ  

27.  Սամվել Ղուլյան 
Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտի  

քաղաքապետի տեղակալ 

28.  Վահագն Առստամյան 
Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի 

վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ  

29.  Նելսոն Աթայան 
Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի 

շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ  

30.  Արմեն Պողոսյան 
Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի 

վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ  

31.  Սամվել Հարությունյան 
Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանի 

վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ  

32.  Գևորգ Մնացականյան 
Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի 

վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ  

33.  Արա Հովհաննիսյան 
Արցախի Հանրապետության Շահումյանի 

շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ  

34.  Արծվիկ Մայիլյան 
Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի 

վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ  

 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված  N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի մարտի 10-ի N 203-Ն որոշման 

 

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Կ Ա Ր Գ  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ, ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ, ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՈՒՅՔԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ 

ՀԱՍՑՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

 ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

 1. Սույն աշխատակարգով կանոնակարգվում են Արցախի Հանրապետության    

պետական, համայնքային, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց սեփականության 

իրավունքով պատկանող գույքին պատերազմական գործողությունների հետևանքով 

հասցված վնասների հաշվառման և գնահատման հանրապետական հանձնաժողովի 

(այսուհետ` հանձնաժողով) աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման հետ 

կապված հարաբերությունները: 

2. Հանձնաժողովն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով և 

այլ իրավական ակտերով, միջազգային պայմանագրերով և սույն աշխատակարգով: 

  

2. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

 

 3. Հանձնաժողովի գործունեության նպատակն Արցախի Հանրապետության 

պետական, համայնքային, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց սեփականության 

իրավունքով պատկանող գույքին պատերազմական գործողությունների հետևանքով 

հասցված վնասների հաշվառումն ու գնահատումն է: 

  

3. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

 4. Մշակում և կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում Արցախի 

Հանրապետության պետական, համայնքային, իրավաբանական և ֆիզիկական 

անձանց սեփականությանը պատերազմական գործողությունների հետևանքով 

հասցված վնասների գնահատման մեթոդաբանությունն ու կարգը: 

5. Մշակում և Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 

հաստատմանն է ներկայացնում աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման 

համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների նախահաշիվը: 

6. Ըստ անհրաժեշտության կարող է ստեղծել աշխատանքային խմբեր (այդ 

թվում՝ փաստահավաք): 

7. Հասարակական կամ պայմանագրային հիմունքներով ներգրավում է 

մասնագետներ կամ փորձագետներ: 

8. Հանձնաժողովի անդամներն իրենց պարտականությունները կատարում են 

հասարակական հիմունքներով: 

  

4. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

9. Հանձնաժողովն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի և 

խորհրդակցությունների միջոցով (այդ թվում՝ հեռավար), որոնք իրականացվում են 

առնվազն յուրաքանչյուր ամիսը երկու անգամ, ինչպես նաև արտահերթ նիստերի 

միջոցով` սույն աշխատակարգի 10-րդ կետին համապատասխան: 

10. Հանձնաժողովն իր արտահերթ նիստերը գումարում է հրատապ հարցերի ու 

խնդիրների լուծման համար` հանձնաժողովի նախագահի նախաձեռնությամբ կամ 

անդամների առնվազն 1/3-ի առաջարկությամբ: 

11. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը տրամադրվում է անդամներին և սույն 

աշխատակարգի 12-րդ կետով նախատեսված անձանց` նիստից առնվազն 3 

աշխատանքային օր առաջ: 
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12. Նիստերին կարող են հրավիրվել Արցախի Հանրապետության, ինչպես նաև 

միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, պետական մարմինների` 

հանձնաժողովի օրակարգում ընդգրկված հարցերին առնչվող մասնագետներ ու 

փորձագետներ (խորհրդատվական ձայնի իրավունքով), ինչպես նաև զանգվածային 

լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ: 

13. Նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է հանձնաժողովի կազմի 

առնվազն    2/3-ը: 

14. Հանձնաժողովի որոշումները խորհրդատվական բնույթի են: Որոշումներն 

ընդունվում են քվեարկությամբ, նիստի մասնակիցների ձայների պարզ 

մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում հանձնաժողովի նախագահի 

ձայնը վճռորոշ է: 

15. Հանձնաժողովի այն անդամը, ով համաձայն չէ ընդունված որոշմանը, 

ներկայացնում է իր գրավոր կարծիքը, որը կցվում է որոշմանը: 

16. Նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերը ներկայացնում է հանձնաժողովի 

քարտուղարը: 

17. Նիստերն արձանագրվում են հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից: 

18. Նիստերի արձանագրությունները ստորագրում են նիստը նախագահողը և 

քարտուղարը: 

19. Արձանագրությունը և որոշումները նիստից հետո երեք աշխատանքային 

օրվա ընթացքում քարտուղարը տրամադրում է հանձնաժողովի անդամներին: 

20. Հանձնաժողովի նախագահը` 

1) ղեկավարում է հանձնաժողովի գործունեությունը և ապահովում որոշումների 

կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը. 

2) հրավիրում և վարում է հանձնաժողովի նիստերը. 

3) իր բացակայության դեպքում հանձնաժողովի անդամներից մեկին 

հանձնարարում է վարել հանձնաժողովի նիստը. 

4) իրականացնում է սույն աշխատակարգով իրեն վերապահված այլ 

լիազորություններ: 

21. Հանձնաժողովի անդամը` 

1) մասնակցում է հանձնաժողովի նիստերին և քվեարկում. 

2) անհրաժեշտության դեպքում հանդես է գալիս զեկույցով, 

նախապատրաստում նյութեր հանձնաժողովի անդամներին ներկայացնելու համար. 

3) ներկայացնում է առաջարկություններ հանձնաժողովի գործունեության, 

հանձնաժողովի նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերի վերաբերյալ. 

4) ծանոթանում է հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններին. 

5) իր լիազորությունների կատարման ժամանակավոր խոչընդոտների 

առկայության դեպքում գրավոր տեղեկացնում է հանձնաժողովի նախագահին: 

 

5. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 

 

 22. Հանձնաժողովի գործունեությունը դադարում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշմամբ: 

23. Հանձնաժողովի գործունեության կազմակերպման ու նյութատեխնիկական 

ապահովումն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական 

գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

10 մարտի 2021թ.                                                          N 204-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 

 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի N 760-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

սեպտեմբերի 12-ի «Արցախի Հանրապետության չափագիտության լիազոր 

մարմին ու չափագիտության ազգային մարմին ճանաչելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 

27-ի N 933-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 760-Ն որոշման 1-

ին կետում «արտադրական ենթակառուցվածքների» բառերը փոխարինել 

«գյուղատնտեսության» բառով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

10 մարտի 2021թ.                                                          N 205-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 

 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի N 761-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

սեպտեմբերի 12-ի «Համապատասխանության գնահատման մարմինների 

կողմից արտադրանքի համապատասխանության գնահատման արդյունքների 

մասին տեղեկատվությունը ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 761-

Ն որոշման 1-ին կետով սահմանված հավելվածում «արտադրական 

ենթակառուցվածքների» բառերը փոխարինել «գյուղատնտեսության» բառով:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

12 մարտի 2021թ.                                                          N 214-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԱԾ  

ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ 

ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ  ՏԱԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ 

 ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի 

կարգավիճակի մասին» օրենքի 72-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ Արցախի 

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

մասնակցած անձանց մարտական գործողությունների մաuնակցի 

կարգավիճակ տալու կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի: 

2. Ստեղծել Արցախի Հանրապետության պաշտպանությանը 

մասնակցած անձանց մարտական գործողությունների մաuնակցի 

կարգավիճակ տալու հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողով 

և հաստատել հանձնաժողովի անհատական կազմը՝ համաձայն N 2 

հավելվածի: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված N 1   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի մարտի 12-ի  N 214-Ն որոշման 

 

 
Կ Ա Ր Գ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԱԾ   

ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ  

ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՏԱԼՈՒ 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանությանը մասնակցած անձանց մարտական գործողությունների մասնակցի 

կարգավիճակ տալու հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Սույն կարգի իմաստով՝ մարտական գործողությունների մասնակից են 

համարվում զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող ու մարտական 

գործողություններին մասնակցելու նպատակով կամավորագրված և մարտական 

գործողություններին մասնակցող կամ մասնակցած այն անձինք, որոնց կյանքին կամ 

առողջությանը վնաս է պատճառվել Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

մարտական գործողություններին մասնակցելու հետևանքով: Կյանքին պատճառված 

վնաս է համարվում անձի զոհվելը (մահանալը) կամ անհայտ կորելը: Առողջությանը 

պատճառված վնաս է համարվում ստացած վնասվածքի կամ խեղման հետևանքով 

զինծառայողի աշխատունակության կորուստը: 

3. Սույն կարգի համաձայն՝ Արցախի Հանրապետության պաշտպանությանը 

մասնակցած անձանց մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ 

տրվում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով՝ 

հաշվի առնելով միջգերատեսչական հանձնաժողովի եզրակացությունը: 

4. Միջգերատեսչական հանձնաժողովը մշտապես գործող խորհրդակցական 

մարմին է, որը եզրակացություն է տալիս անձին մարտական գործողությունների 

մասնակցի կարգավիճակ տալու վերաբերյալ: Միջգերատեսչական հանձնաժողովի 

անդամները հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցում են հասարակական 

հիմունքներով: 

5. Միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքները կազմակերպվում են 

նիստերի միջոցով: Նիստերը հրավիրում և անցկացնում է հանձնաժողովի նախագահը: 

Նիստերը հրավիրվում են դիմումների առկայության դեպքում, ոչ պակաս, քան ամիսը 

1 անգամ: Միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստերի հրավիրման օրվա, վայրի, 

ժամանակի և օրակարգի մասին հանձնաժողովի քարտուղարը հանձնաժողովի 

անդամներին գրավոր ծանուցում է նիստի օրվանից առնվազն 5 աշխատանքային օր 

առաջ: 

6. Միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է միջգերատեսչական 

հանձնաժողովի անդամների առնվազն 2/3-ի ներկայության դեպքում: 

Միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահի թույլտվությամբ կամ հրավերով 

նիստերին կարող են մասնակցել նաև այլ անձինք: Ներկայացված դիմումների 

վերաբերյալ միջգերատեսչական հանձնաժողովի եզրակացություններն ընդունվում են 

նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 

Յուրաքանչյուր նիստ արձանագրվում է: Արձանագրությունը ստորագրում են 

միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահը և նիստին ներկա հանձնաժողովի 

անդամները: Միջգերատեսչական հանձնաժողովի առաջին նիստում հաստատվում են 

հանձնաժողովի եզրակացությունների ձևերը: 

7. Միջգերատեսչական հանձնաժողովի գործունեության կազմակերպական-

տեխնիկական աշխատանքների իրականացումն ապահովում է Արցախի 

Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի գրասենյակը, որի ներկայացուցիչը 

հանդիսանում է նաև միջգերատեսչական հանձնաժողովի քարտուղարը, ով 

հանձնաժողովի անդամ չէ: Միջգերատեսչական հանձնաժողովի գործունեության հետ 

կապված փաստաթղթերի պահպանությունն իրականացվում է Արցախի  

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

8. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 

գործողություններին մասնակցած անձը, իսկ վերջինիս՝ զոհված (մահացած) կամ 

անհայտ կորած լինելու դեպքում՝ նրա ընտանիքի անդամը, մարտական 
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գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ (անձի՝ զոհված (մահացած) լինելու 

դեպքում՝ հետմահու) ստանալու նպատակով միջգերատեսչական հանձնաժողով է 

ներկայացնում` 

1) դիմում և մարտական գործողությունների մասնակցի 2x3 սմ չափսի 3 

լուսանկար. 

2) սույն կարգի 2-րդ կետում նշված համապատասխան հանգամանքները 

հաստատող փաստաթղթերը. 

3) մարտական ուղի` տրված մարտական գործողություններին մասնակցած 

ստորաբաժանման հրամանատարի (պետի) կողմից, իսկ անհրաժեշտության դեպքում 

նաև մարտական գործողությունների մասնակցած այլ անձանց կողմից տրված գրավոր 

վկայությունները. 

4) մարտական գործողություններին մասնակցելու հետևանքով կյանքին կամ 

առողջությանը պատճառված վնասի պատճառական կապը հաստատող Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրված համապատասխան 

փաստաթղթերը: 

9. Սույն կարգի 8-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը թերի 

ներկայացվելու դեպքում դիմումատուին գրավոր առաջարկվում է 15-օրյա ժամկետում 

լրացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը, իսկ այդ ժամկետում անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը չներկայացվելու դեպքում դիմումը վերադարձվում է՝ նշելով դիմումի 

վերադարձման հիմքերը: 

10. Միջգերատեսչական հանձնաժողովն անձին մարտական գործողությունների 

մասնակցի կարգավիճակ տալու եզրակացությունն ընդունում է սույն կարգի 8-րդ 

կետում նշված փաստաթղթերի հիման վրա և եզրակացության ընդունման օրվանից 5 

աշխատանքային օրվա ընթացքում եզրակացությունը, ստացված դիմումն ու 

անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարին: Նշված փաստաթղթերը Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարությունում սահմանված կարգով մուտքագրվելու 

օրվանից ոչ ուշ, քան 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարը որոշում է անձին մարտական գործողությունների 

մասնակցի կարգավիճակ (այդ թվում` հետմահու) շնորհելու հարցը: Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարի կողմից անձին մարտական 

գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ (այդ թվում` հետմահու) շնորհելու 

մասին հրաման ընդունելու դեպքում դիմումատուին տրվում է մարտական 

գործողությունների մասնակցի կարգավիճակը հաստատող վկայական, որի ձևը 

սահմանում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը: Անձին 

մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ շնորհելու դիմումը 

մերժվում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի կողմից՝ անձի 

կարգավիճակը սույն կարգի 2-րդ կետի պայմաններին չհամապատասխանելու 

դեպքում՝ դրա մասին 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնելով 

դիմումատուին և նշելով դիմումի մերժման հիմքերը: 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի մարտի 12-ի  N 214-Ն որոշման 

 

 
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ 

ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՏԱԼՈՒ 

ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂ ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

 

 

Շահրամանյան Սամվել Սերգեյի - Արցախի Հանրապետության անվտանգության 

խորհրդի քարտուղարի տեղակալ (Հանձնաժողովի նախագահ) 

 

Մկրտչյան Նորայր Յակովի – Պաշտպանության բանակի հրամանատարի 

բարոյահոգեբանական ապահովման գծով տեղակալի պաշտոնի ժամանակավոր 

կատարող (Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ) 

 

Ապրեսյան Համլետ Սլավայի - Արցախի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ  

 

Առաքելյան Արմեն Շաբոյի - Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության աշխատակազմի ղեկավար 

 

Առստամյան Սերգեյ Վլադիմիրի - Արցախի Հանրապետության զինվորական 

կոմիսար 

 

Ավետիսյան Դավիթ Մարատի - Պաշտպանության բանակի կազմզորահավաքային 

բաժնի պետ 

 

Բալայան Վարդան Էմիլի - Արցախի Հանրապետության Նախագահի խորհրդական 

 

Բաղդասարյան Ֆելիքս Հենրիխի - Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության 

քաղաքացիական պաշտպանության և աղետների հետևանքների վերացման շտաբի 

պետ 

 

Իշխանյան Վրեժ Էդուարդի - Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության սոցիալական պաշտպանության բաժնի պետ 

 

Խաչատրյան Էդուարդ Նժդեհի - Արցախի Հանրապետության ազատամարտիկների 

միության աշխատակազմի ղեկավար 

 

Խաչատրյան Վրույր Վալերիի - Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարության ոստիկանության պետի տեղակալ 

 

Հարությունյան Գուրգեն Արարատի - Արցախի Հանրապետության ազգային 

անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ 

 

Մարտիրոսյան Սերգեյ Միքայելի - Արցախի Հանրապետության անվտանգության 

խորհրդի գրասենյակի ռազմական անվտանգության վարչության պետ 

 

Ներսիսյան Արայիկ Անդրանիկի - Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի 

նախագահի տեղակալ  

 

Պետրոսյան Արմինե Անդրեյի - Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարի տեղակալ  
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Սառաջյան Արսեն Սամվելի - Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների 

պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտի ղեկավար 

 

Հանձնաժողովի քարտուղար` 

Մկրտչյան Վլադիմիր Արմանի - Արցախի Հանրապետության անվտանգության 

խորհրդի գրասենյակի իրավաբանական և իրավական փորձաքննությունների 

վարչության մոնիթորինգի բաժնի գլխավոր մասնագետ  

 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

12 մարտի 2021թ.                                                          N 215-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 

 ՀՈՒՆԻՍԻ 15-Ի N 463-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

հունիսի 15-ի ««Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ 

զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների 

հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն 

ապահովելու մասին» N 463-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները և լրացումները` 

1) որոշման` 

ա. վերնագրում, N 1 և N 2 հավելվածների 1-ին կետերում «Արցախի 

Հանրապետության օրենք» բառերը բոլոր հոլովաձևերով փոխարինել «օրենք» 

բառի համապատասխան հոլովաձևերով, 

բ. նախաբանում «Արցախի Հանրապետության օրենքի» բառերը 

փոխարինել «օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետին,»  բառերով, 

գ. 1-ին կետի 3-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

«3) ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող 

կամ զոհված (մահացած) զինծառայողի ծնողի, ամուսնու և (կամ) զավակի 

(զավակների) դիմումի հիման վրա իրենց վճարած (իրենց եկամուտներից 

հարկային գործակալի պահած) դրոշմանիշային վճարի գումարներն 

ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն վերադարձնելու կարգը` համաձայն N 3 

հավելվածի.». 

2) որոշմամբ սահմանված N 1 հավելվածում` 

ա. 1-ին կետում «պաշտպանության» բառից հետո ստորակետը հանել, 

իսկ «ժամանակ» բառից հետո լրացնել «կամ հակառակորդի նախահարձակ 

գործողության հետևանքով» բառերը, 

բ. 2-րդ կետի երկրորդ նախադասությունը «զինծառայողը» բառից հետո 

լրացնել «, իսկ օրենքով սահմանված կամավորագրված անձի դեպքում՝ 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն» բառերով, 

գ. 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «ավարտից հետո հինգ տարվա 

ընթացքում» բառերը փոխարինել «ժամանակ կամ դրա ավարտից հետո» 

բառերով, 

դ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին կետ. 

«2.1. Ռազմական դրության ժամանակ զինծառայողի կյանքին 

պատճառված վնասի դեպքում սույն կարգով սահմանված գործընթացը կարող 

է իրականացվել նաև համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական 

ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանման 

նախաձեռնությամբ, որի շրջանակներում այդ ստորաբաժանումը, 

համագործակցելով տարածքային կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների հետ, ապահովում է հատուցման դեպքի 

հանգամանքների և օրենքի 2-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված 

պայմանների բացակայության վերաբերյալ քրեական վարույթ իրականացնող 

մարմնի գրության ու սույն կարգի 2-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերի 
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ստացումը և սույն կարգի 4-րդ կետի պահանջների համաձայն անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի ու անվանացուցակների ներկայացումը հատուցման 

հիմնադրամին: Օրենքով սահմանված կամավորագրված անձի դեպքում 

փաստաթղթերին կցվում է նաև մարտական գործողություններին 

մասնակցության մասին տեղեկանքը՝ տրված Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարության իրավասու ստորաբաժանման 

(այսուհետ՝ իրավասու ստորաբաժանում) կողմից` համաձայն N 2.1 ձևի: Սույն 

կետով նախատեսված կարգով հատուցման վերաբերյալ որոշում կայացնելուց 

հետո քրեական վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից օրենքի 2-րդ 

հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված պայմանների առկայության վերաբերյալ 

լրացուցիչ տեղեկատվություն ներկայացվելու դեպքում օրենքով սահմանված 

հատուցման գումարի վճարումը դադարեցվում է՝ այդ տեղեկատվությունն 

ստանալու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից, իսկ համապատասխան 

շահառուի կենսաթոշակային ապահովությունն իրականացվում է «Պետական 

կենսաթոշակների մասին» օրենքով սահմանված կարգով:», 

ե. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.2-րդ կետ. 

«2.2. Օրենքով սահմանված կամավորագրված անձի դեպքում 

մարտական գործողություններին մասնակցության մասին տեղեկանքը 

տրվում է կամավորագրված անձի զինվորական հաշվառումն իրականացնող 

կամ իրականացրած (եթե կամավորագրված անձն օրենքով սահմանված 

դեպքերում հանվել է զինվորական հաշվառումից) իրավասու 

ստորաբաժանման կողմից՝ հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողի կամ 

օրենքով սահմանված այլ շահառուի դիմումն այդ ստորաբաժանումում 

սահմանված կարգով մուտք լինելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: Եթե կամավորագրված անձի կողմից մարտական 

գործողություններին մասնակցության հանգամանքի, ժամկետի և վայրի 

վերաբերյալ համապատասխան ստորաբաժանումում առկա չեն տվյալներ, 

ապա անհրաժեշտ տեղեկատվությունը իրավասու ստորաբաժանումը 

ստանում է զորամասեր կատարված հարցումների միջոցով: Զորամասերում 

տեղեկություններ չլինելու դեպքում տեղեկանքը տրվում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի  12-ի N 214–Ն 

որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի եզրակացության 

հիման վրա` եզրակացությունը ստանալու օրվանից երեք աշխատանքային 

օրվա ընթացքում:  Տեղեկանքը կազմվում է երկու օրինակից, առաջին օրինակը 

տրվում է դիմումատուին, իսկ երկրորդ օրինակը պահվում է իրավասու 

ստորաբաժանումում:», 

զ. լրացնել N 2.1 ձև՝ համաձայն N 1 հավելվածի. 

3) որոշմամբ սահմանված N 3 հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն N 2 հավելվածի. 

4) որոշմամբ սահմանված N 4 հավելվածի` 

ա. 1-ին և 2-րդ կետերում «Արցախի Հանրապետության օրենքով» 

բառերը փոխարինել «օրենքով» բառով. 

բ. 3-րդ կետում «ազգային անվտանգության և ոստիկանության 

հանրապետական գործադիր մարմինների, ինչպես նաև դատական ակտերի 

հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության և փրկարարական» բառերը 

փոխարինել «ազգային անվտանգության հանրապետական գործադիր 

մարմինների, ինչպես նաև դատական ակտերի հարկադիր կատարումն 

ապահովող ծառայության, ոստիկանության և փրկարարական» բառերով. 

գ. 9-րդ կետում «ազգային անվտանգության և ոստիկանության 

հանրապետական գործադիր մարմիններից, ինչպես նաև դատական ակտերի 

հարկադիր կատարումն ապահովող, փրկարարական» բառերը փոխարինել 

«ազգային անվտանգության հանրապետական գործադիր մարմիններից, 
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ինչպես նաև դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող, 

ոստիկանության և փրկարարական» բառերով. 

դ.  N 1 ձևը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 3 հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը գործող 

խմբագրությամբ Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 

թվականի հունիսի 15-ի «Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված 

վնասների հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 

կիրարկումն ապահովելու մասին» N 463-Ն որոշմամբ սահմանված (այսուհետ՝ 

որոշում) N 3 հավելվածի 4-րդ կետը, 5-րդ կետի երկրորդ պարբերությունը, N 4 

և N 5 ձևերը գործում են մինչև 2021 թվականի ապրիլի 30-ը ներառյալ և ուժը 

կորցրած են ճանաչվում 2021 թվականի մայիսի 1-ից, ինչպես նաև որոշմամբ 

սահմանված N 3 հավելվածի 4-րդ կետում նշված ֆիզիկական անձը 

հատուցման հիմնադրամին դիմում կարող է ներկայացնել մինչև 2021 

թվականի ապրիլի 30-ը ներառյալ:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա.  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված N 1   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի մարտի 12-ի  N 215-Ն որոշման 

 

«Ձև 2.1 

      դրոշմակնիքի տեղ 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

ԿԱՄԱՎՈՐԱԳՐՎԱԾ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՐՏԱԿԱՆ  

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ  ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Տրվում է առ այն, որ  __________________________________________________ -ը 
              (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

ԱՀ պաշտպանության նախարարության ............................................................................ 

__________________________________________ -ում հաշվառված է որպես կամավոր 
            (իրավասու ստորաբաժանումը) 

հիմունքներով Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 

գործողություններին մասնակցող կամ մասնակցած անձ (այսուհետ՝ կամավորագրված 

անձ): Կամավորագրված անձի կողմից մարտական գործողություններին 

մասնակցությունը հաստատված է մարտական գործողություններին մասնակցության 

հանգամանքի, ժամկետի և վայրի վերաբերյալ առկա տվյալներով: 

 

 

ԱՀ պաշտպանության նախարարության …………………………………………. 

 

ղեկավար  _______________________________________________________________           

                                                (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 

 

  կնիքի տեղ 

«____»________________  20    թ. »: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2    

Արցախի Հանրապետության Կառավարության  

2021 թվականի մարտի 12-ի  N 215–Ն որոշման 

 

«Հավելված N 3 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2018 թվականի հունիսի 15-ի N 463 որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆՎՈՂ 

ԿԱՄ ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԾՆՈՂԻ, ԱՄՈՒՍՆՈՒ ԵՎ (ԿԱՄ) 

ԶԱՎԱԿԻ (ԶԱՎԱԿՆԵՐԻ) ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԻՐԵՆՑ ՎՃԱՐԱԾ 

 (ԻՐԵՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ՊԱՀԱԾ)  

ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐՆ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ  

ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿԻՈՐԵՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ 

 

1.  Սույն կարգով կարգավորվում են «Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը 

պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքին (այսուհետ` օրենք) 

համապատասխան վճարված դրոշմանիշային վճարի գումարներն օրենքով 

սահմանված անձանց վերադարձնելու հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող կամ 

զոհված (մահացած) զինծառայողի ծնողը, ամուսինը և (կամ) զավակը (զավակները) 

իրավունք ունեն յուրաքանչյուրն իր մասով հատուցման հիմնադրամին ներկայացնել 

դիմում՝ համաձայն N 1 ձևի, դիմումը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ տարվա 

ընթացքում իրենց վճարած (իրենց եկամուտներից հարկային գործակալի պահած) 

դրոշմանիշային վճարի գումարները ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն 

վերադարձնելու պահանջով: Դիմումի հետ միասին ներկայացվում են` 

1) դիմումատուի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը. 

2) դիմումատուի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային 

ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքը. 

3) դիմումատուի՝ զինծառայողի հետ ընտանեկան կապը հաստատող 

փաստաթղթի՝ համապատասխանաբար՝ ամուսնության վկայականի և (կամ) ծննդյան 

վկայականի և (կամ)  զինծառայողի ծննդյան վկայականի պատճենը: Ընդ որում, սույն 

ենթակետում նշված ծննդյան վկայականների պատճենները դիմումատուի կողմից 

հատուցման հիմնադրամին ներկայացվում է միայն մեկ անգամ` առաջին անգամ իր 

վճարած (իր եկամուտներից հարկային գործակալի պահած) դրոշմանիշային վճարի 

գումարները վերադարձնելու պահանջով հատուցման հիմնադրամ դիմելիս. 

4) զինծառայողի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (զոհված 

(մահացած) զինծառայողի դեպքում` եթե անձը հաստատող փաստաթուղթ առկա է). 

5) զինծառայողի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային 

ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքը (զոհված 

(մահացած) զինծառայողի դեպքում` եթե ստացել է հանրային ծառայությունների 

համարանիշ). 

6) զինծառայողի` ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ 

գտնվելու մասին տեղեկանք՝ համաձայն N 2 ձևի: Սույն ենթակետով նախատեսված 

տեղեկանքը տրվում է զինծառայողի զորակոչն իրականացրած Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարության …………………….. իրավասու 

ստորաբաժանման կողմից՝ դիմելու օրվանից հետո 2 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում. 

7) զոհված (մահացած) զինծառայողի դեպքում` մահվան վկայականի պատճենը 

և զինծառայողի` զոհված (մահացած) լինելու մասին տեղեկանք՝ համաձայն N 3 ձևի: 

Սույն ենթակետով նախատեսված տեղեկանքը տրվում է զոհված (մահացած) 

զինծառայողի հաշվառումն իրականացնող՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2018 թվականի հունիսի 15-ի N 463-Ն որոշմամբ սահմանված N 1 

հավելվածի 2-րդ կետում նշված համապատասխան պետական մարմնի սոցիալական 
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ապահովության խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանման կողմից՝ դիմելու 

օրվանից հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում, զինծառայողի մահվան 

վկայականի պատճենը և զոհված (մահացած) լինելու մասին տեղեկանքը դիմումատուի 

կողմից հատուցման հիմնադրամին ներկայացվում է միայն մեկ անգամ` առաջին 

անգամ իր վճարած (իր եկամուտներից հարկային գործակալի պահած) 

դրոշմանիշային վճարի գումարները վերադարձնելու պահանջով հատուցման 

հիմնադրամ դիմելիս. 

8) տեղեկանք` դիմումը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ տարվա 

ընթացքում իր վճարած (իր եկամուտներից հարկային գործակալի պահած) 

դրոշմանիշային վճարի գումարների չափի մասին՝ համաձայն N 4 ձևի: Սույն 

ենթակետում նշված տեղեկանքը դիմելու օրվանից հետո՝ 2 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, տրամադրում է` 

ա. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության և Արցախի 

Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունների համակարգերում, ազգային 

անվտանգության ծառայությունում, դատական ակտերի հարկադիր կատարման 

ծառայությունում (այսուհետ՝ համապատասխան պետական մարմին) ծառայող 

(աշխատող) կամ համապատասխան պետական մարմնից աշխատանքների 

կատարման կամ ծառայությունների մատուցման քաղաքացիական-իրավական 

պայմանագրով եկամուտ ստացող անձանց մասով՝ այն համապատասխան պետական 

մարմինը, որտեղ ծառայում (աշխատում) է կամ որից աշխատանքների կատարման 

կամ ծառայությունների մատուցման քաղաքացիական-իրավական պայմանագրով 

եկամուտ է ստանում տվյալ անձը, 

բ. սույն ենթակետի «ա» պարբերությունում չնշված անձանց մասով` հարկային 

մարմինը:  

3. Սույն կարգի 2-րդ կետով նախատեսված դիմումը և կից փաստաթղթերը 

հատուցման հիմնադրամին կարող են ներկայացվել էլեկտրոնային կամ 

փաստաթղթային եղանակով: Դիմումում և (կամ) կից ներկայացվող փաստաթղթերում 

թերություններ և (կամ) անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում հատուցման 

հիմնադրամը դրանց ստացման օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

տեղեկացնում է դիմումատուին` նշելով հայտնաբերված թերությունները և (կամ) 

անճշտությունները: Տեղեկացումը ստանալուց հետո դիմումատուն 5 աշխատանքային 

օրվա ընթացքում հատուցման հիմնադրամին է ներկայացնում ճշգրտված 

տեղեկությունները: 

4. Հատուցման հիմնադրամը դրոշմանիշային վճարի գումարները 

վերադարձնում է սույն կարգի 3-րդ կետի համաձայն դիմումը և կից փաստաթղթերը 

ստանալու օրվանից հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ դիմումատուի կողմից 

նշված բանկին կամ բանկային հաշվին փոխանցում կատարելու միջոցով: 

Դրոշմանիշային վճարի գումարները վերադարձնելիս հատուցման հիմնադրամի 

կողմից հիմք է ընդունվում սույն կարգի N 4 ձևով ներկայացված տեղեկանքում նշված՝ 

անձի վճարած (իր եկամուտներից հարկային գործակալի պահած) դրոշմանիշային 

վճարի և դրա շրջանակներում դիմումատուի կողմից պահանջվող գումարի չափը` 

անկախ տեղեկանքի` «վերադարձման ենթակա է» տողում արտացոլված գումարի 

չափից: 
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Ձև N 1 

  

Դ Ի Մ ՈՒ Մ  

ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ 

 

 

Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի 

տնօրեն _______________________________-ին 

 

 

«Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների 

կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքին 

համապատասխան՝ խնդրում եմ իրականացնել սույն դիմումը ներկայացնելու օրվան 

նախորդող մեկ տարվա ընթացքում իմ վճարած (իմ եկամուտներից հարկային 

գործակալի պահած) դրոշմանիշային վճարի գումարների վերադարձ ------------------ 

չափով: Կից ներկայացնում եմ ԱՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 15-ի              

N 463-Ն որոշման N 3 հավելվածի 2-րդ կետով սահմանված անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը և տեղեկանքները՝ _______ թերթից: 

 
  

□ Հանդիսանում եմ ժամկետային զինծառայող՝  _____________  ____________-ի 

 
Անունը          Ազգանունը 

 

□ ծնողը □ ամուսինը □ զավակը 

  

  

  □ Հանդիսանում եմ զոհված (մահացած) զինծառայող՝ ___________ ____________-ի 

  Անունը         Ազգանունը 

  

□ ծնողը □ ամուսինը □ զավակը 

 

Անձնական տվյալներ 

 

 1. Ձեր անունը, ազգանունը 

  

2. Ձեր հեռախոսահամարը (պարտադիր) 

  

3. Ձեր հանրային ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական քարտի 

համարը) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ 

տեղեկանքի համարը: 

  

4. Արդյո՞ք հանդիսանում եք անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ)  

       Այո  □ 

  

          

ՀՎՀՀ 

  Ոչ  □ 

 

5. Ձեր բանկային հաշվի տվյալները (պարտադիր՝ սպասարկող բանկի 

անվանումը և հաշվեհամարը):  

  

□ Ցանկանում եմ գումարը ստանալ իմ հաշվեհամարին 

 ____________________________________________________________________ 
(հաշվեհամար և սպասարկող բանկի անվանում) 

□ Ցանկանում եմ, որ գումարը փոխանցվի այլ անձի հաշվեհամարին 

 _____________________________________________________________________ 
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(ստացողի՝ հաշվետիրոջ անունը, ազգանունը) 

 ______________________________________________________________________ 
(հաշվեհամարը և բանկի անվանումը) 

 

□ Չունեմ բանկային հաշվեհամար և ցանկանում եմ գումարը ստանալ՝ 

ներկայացնելով իմ անձնագիրը 

 ________________________________________________________________ բանկ: 
                                                                      (նշել նախընտրած  բանկի անվանումը և հասցեն) 

 

Դիմող՝ _________________________________ 
(ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

________________________________ 
(ստորագրությունը) 

      

    ____ ______________ 20_____թ. 
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Ձև N 2 

  

_____ ______________ 20____ թ. Nօ. ____________________ 

  

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

 ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ՝ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ 

 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

Սույն տեղեկանքը տրվում է    _______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
(անունը, հայրանունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ` հանրային     

ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար)) 

  

առ այն, որ վերջինիս _________________________ 
      (ծնող կամ ամուսին կամ զավակ,) 

հանդիսացող _________________ 

______________________________________________________________________________ 
(զինծառայողի անունը, հայրանունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը 

(կամ` հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար)) 

  

գտնվում է ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ ___________ 

թվականի  ________________-ից: 

  

Զորակոչն իրականացրել է ԱՀ պաշտպանության նախարարության ……………….  

__________________________ իրավասու ստորաբաժանումը: 

  

 

Տեղեկանքը տրվում է՝ ներկայացնելու Զինծառայողների ապահովագրության 

հիմնադրամ: 

 

 

 

ԱՀ պաշտպանության նախարարության ……………………. 

 

ղեկավար ______________________________________           

               (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 

 

 կնիքի տեղ 

    

«____»________________  20    թ. 
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Ձև N 3  

 

«_____» ___________ 20___ թ. Nօ. ____________________ 

  

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ՝ ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) ԼԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

Սույն տեղեկանքը տրվում է _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(անունը, հայրանունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը  

(կամ` հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար)) 

  

առ այն, որ վերջինիս __________________ 
   (զավակ, ծնող, ամուսին) 

հանդիսացող ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(զինծառայողի անունը, հայրանունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը 

(կամ` հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար)) 

 

զոհվել (մահացել) է _________ թվականի _______________________-ին: 

մահվան վկայականի համարը __________________________________ 

Տեղեկանքը տրվում է` ներկայացնելու Զինծառայողների ապահովագրության 

հիմնադրամ: 

 

------------------------------------------------------- 
                     (համապատասխան պետական մարմնի 

-------------------------------------------------------  
                      (սոցիալական ապահովության խնդիրներ 

-----------------------------------------------------` 
                    իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավար) 

-------------------------------------- 
            (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 

  

կնիքի տեղ 
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Ձև N 4 

    

«_____» _____________ 20____ թ. Nօ. ____________________ 

  

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

ՆԱԽՈՐԴՈՂ ՄԵԿ ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՆՁԻ ՎՃԱՐԱԾ (ԱՆՁԻ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ՊԱՀԱԾ) ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ  

ՎՃԱՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Սույն տեղեկանքը տրվում է _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(անունը, հայրանունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը 

 (կամ` հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար) անհատ ձեռնարկատեր հանդիսանալու 

 դեպքում՝ նաև հարկ վճարողի հաշվառման համարը) 

 

առ այն, որ «01» հունվարի 20____թ-ից մինչև «31» դեկտեմբերի 20_____թ. ընկած 

ժամանակահատվածի ընթացքում անձի վճարած (անձի եկամուտներից հարկային 

գործակալի պահած) դրոշմանիշային վճարի գումարների ընդհանուր չափը կազմել է՝ 

_______________________________________________________ դրամ, իսկ վերադարձման 

                                   (թվերով և տառերով) 

ենթակա է _______________________________________________ դրամ: 
                                                  (թվերով և տառերով) 

 

Տեղեկանքը տրվում է` ներկայացնելու Զինծառայողների ապահովագրության 

հիմնադրամ: 

 

 

------------------------------------------------------- 
             (համապատասխան պետական կամ հարկային  

-------------------------------------------------------  
                      մարմնի համապատասխան ստորաբաժանման 

     ----------------------------------------------------` 
                               ղեկավար) 

  ------------------------------------------ 
(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը) 

  

 

կնիքի տեղ»: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 3    

Արցախի Հանրապետության Կառավարության  

2021 թվականի մարտի 12-ի  N 215–Ն որոշման 

 

«Ձև N 1  

  

ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ 

 

  

Հարկային մարմնից տրամադրվող  

տեղեկատվությունը 

   

Ամսաթիվը     

Հանձնարարականի 

հերթական համարը 

    

ՀՎՀՀ-ն     

Ա/Ձ, կազմակերպության  

անվանումը 

    

  

ՀԾՀ-ն Անունը Ազգանունը Հաշվետու 

ժամանա-

կաշրջանը 

Գումարը 

 (ՀՀ 

դրամ) 

 

     »: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

12 մարտի 2021թ.                                                          N 216-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 28-Ի N 315-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը`  Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.  
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

ապրիլի 28-ի «Արցախի Հանրապետությունում ձեռքբերվելիք տոհմային 

կենդանիների արժեքի մասնակի սուբսիդավորման կարգը հաստատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի 

դեկտեմբերի 30-ի N 966-Ն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությսան 

կառավարության 2016 թվականի հունիսի 23-ի N 331-Ն, Արցախի Հանրապե-

տության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 38-Ն 

որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 315-Ն որոշման (այսուհետ՝ 

որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը՝ 

1) որոշմամբ հաստատված հավելվածը  շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

համաձայն հավելվածի. 

2) որոշման 2-րդ կետի «գյուղատնտեսության» բառից առաջ լրացնել 

«էկոնոմիկայի և» բառերը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված     

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի մարտի 12-ի  N 216-Ն որոշման 

 

«Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2020 թվականի ապրիլի 28-ի N 315-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՁԵՌՔԲԵՐՎԵԼԻՔ ՏՈՀՄԱՅԻՆ  

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ 

 

 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն կարգով կանոնակարգվում են տեղական նախրի բարելավման և 

մթերատվության բարձրացման նպատակով Արցախի Հանրապետությունում 

ձեռքբերվելիք տոհմային ցուլերի, տոհմային կովերի, տոհմային հորթերի,  տոհմային  

մատղաշների և տոհմային  երինջների (միասին այսուհետ՝ տոհմային կենդանի) 

արժեքի մասնակի սուբսիդավորմանն ուղղված միջոցառումների (այսուհետ՝ 

միջոցառում) իրականացման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Սույն կարգում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են` 

1) հայտատու՝ տոհմային կենդանի ձեռք բերելու նպատակով համայնքը 

սպասարկող անասնաբույժներին դիմած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, 

անհատ ձեռնարկատեր. 

2) տոհմային ցուլ՝ փաստաթղթով ծագումը վավերացված, բոնիտավորման 

արդյունքում վերարտադրության համար պիտանի և սահմանված կարգով գրանցված 

խոշոր եղջերավոր կենդանիների ջերսեյ, ֆլեկվի, շվից և այլ ցեղատեսակների 

բարձրարժեք արու առանձնյակ, ընդ որում, ջերսեյ ցեղատեսակինը՝ ոչ պակաս, քան 

230 կիլոգրամ, ֆլեկվի, շվից և այլ ցեղատեսակներինը՝ ոչ պակաս, քան 280 կիլոգրամ 

կենդանի քաշով. 

3) տոհմային կովեր՝  բոնիտավորման արդյունքում 100 բալային սանդղակով 64 

և ցածր բալ ստացած, պարտադիր հղի (3-5 ամսական հղիություն` ստուգված 

լաբորատոր հետազոտությամբ), 3-8 տարեկան ջերսեյ, ֆլեկվի, շվից և այլ 

ցեղատեսակների կովերը, որոնք մթերատու հատկություններով գերազանցում են 

տեղական կովերին. 

4) տոհմային երինջ՝ սահմանված կարգով գրանցված խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների ջերսեյ, ֆլեկվի, շվից և այլ ցեղատեսակներին պատկանող տավարի 

ընդհանրապես չծննդաբերած հղի (3-5 ամսական հղիություն` ստուգված լաբորատոր 

հետազոտությամբ)  էգ առանձնյակ. 

5) տոհմային հորթ` սահմանված կարգով գրանցված խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների ջերսեյ, ֆլեկվի, շվից և այլ ցեղատեսակների կովերից ստացված 

մաքրացեղ էգ և արու առանձնյակներ՝ մեկից հինգ ամսական. 

6) տոհմային մատղաշ`  կաթնային կերակրման շրջանը վերջացրած հինգ 

ամսականից բարձր տարիքի խոշոր եղջերավոր կենդանիների ջերսեյ, ֆլեկվի, շվից և 

այլ ցեղատեսակների էգ և արու առանձնյակներ. 

7) տոհմային կենդանու արժեք` տոհմային կենդանու կենդանի քաշի 97 տոկոսը     

(3 տոկոսը չի հաշվարկվում` հաշվի առնելով կենդանու աղեստամոքսային ուղու 

պարունակությունը) բազմապատկած շուկայական գնով. 

8) տոհմային  կենդանու արժեքի  մասնակի սուբսիդավորում՝  տոհմային 

կենդանիների արժեքի մասնակի փոխհատուցում. 

9) փակ պահվածք՝ անասնապահական մթերքների արտադրության շահավետ 

կազմակերպման, արտադրության  ծավալի  ավելացման, կենդանիների մթերատվու-

թյան բարձրացման, նրանց անկորուստ վերարտադրությունն ապահովելու 

նպատակով խոշոր եղջերավոր կենդանին ամբողջ տարվա ընթացքում 

անասնաշենքերում և կից մեկուսացված տարածքում պահելը՝ բացառելով կենդանու 

տեղափոխումը հեռավոր արոտներ, բացառությամբ աբերդին անգուս և հոլովեյ 

ցեղատեսակներին պատկանող տոհմային կենդանիների: 
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2. ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

3. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարա-

րությունը (այսուհետ` նախարարություն) համակարգում և վերահսկողություն է 

իրականացնում միջոցառման իրականացման գործընթացի նկատմամբ: 

4. Հայտատուները նախարարության կողմից սահմանված ժամկետում տվյալ 

համայնքը սպասարկող անասնաբույժներին են ներկայացնում հայտ՝ համաձայն N 1 

ձևի՝ նշելով գործունեության իրականացման վայրի, պայմանների 

ու տոհմային կենդանիների պահանջարկի մասին տեղեկությունները: 

5. Արցախի Հանրապետության անասնաբուժական սպասարկման կայանները 

(այսուհետ՝ կայաններ), համայնքային անասնաբույժների ներկայացրած հայտերի 

հիման վրա նախարարություն են ներկայացնում տեղեկություններ՝ համաձայն N 2 ձևի: 

6. Արցախի Հանրապետությունում տոհմային կենդանիների անասնաբու-

ծություն իրականացնող ընկերությունները յուրաքանչյուր եռամսյակ, մինչև տվյալ 

եռամսյակին հաջորդող ամսվա 10-ը նախարարություն են ներկայացնում սույն կարգի 

պահանջները բավարարող  իրացման ենթակա տոհմային կենդանիների մասին 

տեղեկություններ՝ համաձայն N 3 ձևի: 

7. Մասնակի սուբսիդավորման ենթակա է ձեռքբերվելիք տոհմային կենդանու 

արժեքի 50 տոկոսը, մնացած 50 տոկոսը   հայտատուն վճարում է միանվագ Արցախի 

Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին՝ 

(այսուհետ՝ հիմնադրամ) առուվաճառքի պայմանագրերը կնքելու պահին:  

8. Տոհմային կենդանիների պահվածքը հայտատուների կողմից պետք է 

իրականացվի հետևյալ պայմաններով՝ 

1) տոհմային ցուլը երեք տարի փակ պահվածքով պահելու (բացառությամբ 

աբերդին անգուս և հոլովեյ ցեղատեսակներին պատկանող տոհմային ցուլերի).  

2) տոհմային  կովը երկու տարի փակ պահվածքով պահելու (բացառությամբ 

աբերդին անգուս և հոլովեյ ցեղատեսակներին պատկանող տոհմային կովերի)  և 

սերունդ ստանալու.  

3) տոհմային հորթ, տոհմային մատղաշ և (կամ) տոհմային երինջ ձեռք բերելու 

դեպքում՝ երեք տարի փակ պահվածքով պահելու (բացառությամբ աբերդին անգուս և 

հոլովեյ ցեղատեսակներին պատկանող տոհմային հորթերի, մատղաշների, 

երինջների): 

9. Նախարարությունը, սույն կարգի 5-րդ կետում նշված տեղեկությունները 

ստանալուց հետո տասնօրյա ժամկետում ընդհանրացնում և դրանց հիման վրա 

հիմնադրամ է ներկայացնում տեղեկություններ՝ տոհմային կենդանիների ձեռքբերման 

պահանջարկի մասին: 

10. Տոհմային կենդանուն սույն կարգի 8-րդ կետում նշված ժամկետներում փակ 

պահվածքով չպահելու, տոհմային կովի դեպքում նաև սերունդ չստանալու կամ 

անփույթ պահելու հետևանքով տոհմային կենդանու անկման դեպքում հայտատուների 

կողմից տոհմային կենդանու արժեքի սուբսիդավորված մասը ենթակա է 

վերադարձման պետական բյուջե՝ երեք ամսվա ընթացքում: Փակ պահվածքի դրույթը 

չի տարածվում  աբերդին անգուս և հոլովեյ ցեղատեսակներին պատկանող տոհմային 

կենդանիների վրա: Տոհմային կենդանու հարկադիր սպանդը կամ հիվանդության 

պատճառով խոտանումը պետք է հիմնավորված լինի համայնքը սպասարկող 

անասնաբույժի ակտով: Տոհմային կենդանու անկումից և (կամ) սանիտարական 

սպանդից, կամ օտարումից հետո ոչ ուշ, քան 12 ժամվա ընթացքում հայտատուն 

տեղեկացնում է համայնքը սպասարկող անասնաբույժին, վերջինս էլ 24 ժամվա 

ընթացքում տվյալ շրջանի անասնաբուժական սպասարկման կայանին, որն էլ  48 

ժամվա ընթացքում նախարարություն է ներկայացնում տեղեկատվություն՝ դրան 

կցելով համայնքը սպասարկող անասնաբույժի կողմից տրվող տեղեկանքը մինչև 

անկումն իրականացված բուժկանխարգելիչ միջոցառումների և ակտ ու այլ 

անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ տոհմային կենդանու անկման և (կամ) սանիտարական 

սպանդի կամ օտարման վերաբերյալ:  

11. Սույն կարգի շրջանակներում հայտատուներին տոհմային ցուլերը 

տրամադրվում են 10 գլուխ կովին և (կամ) երինջին 1 գլուխ տոհմային ցուլ 

հարաբերակցությամբ, իսկ տոհմային արու հորթերը և (կամ) արու մատղաշները՝ 10 

գլուխ կովին և (կամ) երինջին և (կամ) էգ հորթին և (կամ) էգ մատղաշին 3 գլուխ 

տոհմային արու հորթ և (կամ) արու մատղաշ հարաբերակցությամբ: 
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12. Հիմնադրամը՝ 

1) Արցախի Հանրապետությունում  տոհմային  կենդանիների  անասնաբուծու-

թյուն իրականացնող ընկերությունների հետ կնքում է տոհմային կենդանիների 

 ձեռքբերման պայմանագրեր. 

2) հիմք ընդունելով սույն կարգի 9-րդ կետում նշված տեղեկությունները՝ 

հայտատուների հետ կնքում է տոհմային կենդանիների ձեռքբերման համար 

սուբսիդավորման պայմանագրեր՝ նախատեսելով սույն կարգի 8-րդ կետից բխող 

պայմանների կատարումը սահմանող դրույթներ.  

3) յուրաքանչյուր խմբաքանակի տրամադրումից հետո, տասնօրյա ժամկետում 

նախարարություն է ներկայացնում տեղեկություններ տոհմային կենդանիների 

ձեռքբերման և սուբսիդավորման ուղղությամբ կատարած աշխատանքների մասին: 

13. Նախարարությունը՝ հիմք ընդունելով սույն կարգի 12-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետում նշված տեղեկությունները, իրականացնում է սույն կարգի 7-րդ կետում 

նշված սուբսիդավորումը՝ հիմնադրամին տրամադրելով անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցներ՝ յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեում նախատեսված 

համապատասխան միջոցներից: 

14. Գործունեության իրականացման վայրի փոփոխության դեպքում 

հայտատուները պարտավոր են գրավոր տեղեկացնել համայնքը սպասարկող 

անասնաբույժներին, իսկ համայնքը սպասարկող անասնաբույժները՝ կայաններին: 

15. Կայանները՝ յուրաքանչյուր ամիս, մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա 

տասը, նախարարություն են ներկայացնում տեղեկություններ՝ անասնաբուծության 

զարգացման և մթերատվության բարձրացման նպատակով տրամադրված 

տոհմային կենդանիների և ստացված խառնածինների մասին՝ համաձայն N 4 ձևի: 

 

3. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ 

 

16. Սույն կարգի շրջանակներում մշտադիտարկումն իրականացվում է 

նախարարության և  հիմնադրամի կողմից: 

17. Սույն կարգի շրջանակներում տոհմային կենդանիների ձեռքբերման 

հայտերի ամփոփման արդյունքում նախարարությունում ձևավորվում է 

վիճակագրական տվյալների բազա, որը ներառում է ծրագրի իրականացման հետ 

կապված տեղեկատվությունը, արձանագրված խնդիրները և իրագործման 

դժվարությունները: 

18. Հիմնադրամի կողմից սույն կարգի շրջանակներում մշտադիտարկումն 

իրականացվում է՝ համաձայն վերջինիս իրավական ակտերի (ընթացակարգերի), ընդ 

որում, առաջին մշտադիտարկումն իրականացվում է սուբսիդավորումը 

տրամադրելուց հետո երկու ամսվա ընթացքում, այնուհետև՝ կիսամյակը մեկ անգամ: 

19. Նախարարության և հիմնադրամի կողմից իրականացված 

մշտադիտարկման արդյունքում հայտատուի կողմից սույն կարգի 8-րդ կետի 

պահանջների չիրագործման կամ ներկայացված կեղծ տեղեկատվության ի հայտ գալու 

դեպքում,  տոհմային կենդանիների արժեքի սուբսիդավորված մասը ենթակա է 

վերադարձման պետական բյուջե՝ խախտումը հայտնաբերելուց երեք ամսվա 

ընթացքում: 

20. Հիմնադրամը յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտից հետո, մինչև տվյալ 

կիսամյակին հաջորդող ամսվա 20-ը նախարարություն է ներկայացնում 

հաշվետվություն: 

21. Սույն կարգի 20-րդ կետում նշված հաշվետվությունը ներառում է 

մանրամասն տեղեկատվություն միջոցառման իրականացման գործընթացի մասին,  

այդ թվում` 

1) տեղեկատվություն (ըստ շրջանների և համայնքների) կնքված 

պայմանագրերի քանակի, գումարի, տոհմային կենդանիների արժեքի 

սուբսիդավորման գումարի մասին. 

2) տեղեկատվություն հիմնադրամի կողմից իրականացված մշտադիտարկման 

արդյունքների և հայտնաբերված խախտումների մասին: 

 

4. ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ  

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 
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22. Արցախի Հանրապետությունում ձեռքբերվելիք  տոհմային  կենդանիների  

արժեքի  մասնակի  սուբսիդավորման գործընթացի իրականացումից ակնկալվող 

արդյունքներն են` 

1)    կենդանիների մթերատվության մակարդակի բարձրացում. 

2) բարելավված և տոհմային բարձր մթերատու հատկանիշներով օժտված 

տնտեսությունների ցանցի ձևավորում. 

3) անասնաբուծության վարման ինտենսիվ տեխնոլոգիաների ներդրման 

հնարավորություն. 

4) գյուղական վայրերում վերամշակման նոր ձեռնարկությունների ստեղծման 

համար նպաստավոր պայմանների ապահովում. 

5) անասնաբուծության մասնագիտացման շնորհիվ բնական կերահանդակների 

առավել արդյունավետ օգտագործում. 

6) գյուղական վայրերում նոր աշխատատեղերի ստեղծում. 

7) անասնաբուծական մթերքների ինքնաբավության մակարդակի բարձրացում: 
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Ձև N 1 
Հ Ա Յ Տ 

  

Դիմող ________________________________________________________________________ 

                                        (ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Բնակության վայրը (գտնվելու վայրը) 

հեռախոսահամարը_____________________________________________________________ 

 

Անձնագրի և հանրային ծառայությունների համարանիշի կամ սոցալական քարտի 

համարը (պետական գրանցման կամ հաշվառման համարը)________________________ 

 

Գործունեության իրականացման վայրը  __________________________________________ 

 

Դիմում եմ Ձեզ Արցախի Հանրապետությունում ձեռքբերվելիք տոհմային կենդանիների 

արժեքի մասնակի սուբսիդավորման կարգի համաձայն 

_______________________________________________________________________________ 

              (տոհմային ցուլի,  տոհմային  կովի, տոհմային հորթի (տոհմային մատղաշի, տոհմային երինջի) ցեղ և քանակ) 

ձեռք բերելու նպատակով: 

  

Հայտին կից ներկայացվում են` 

1._____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________________ 

  

 

_______________________________ 
(անուն, ազգանուն (անվանում)) 

___________________ 
(ստորագրություն) 

   

Կ.Տ. 

  

«____» ______________ 20___ թ. 
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Ձև N 2 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Արցախի Հանրապետության ______________ շրջանում անասնաբուծության զարգացման և մթերատվության  

բարձրացման նպատակով տոհմային կենդանի ձեռք բերելու համար դիմած հայտատուների մասին 
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 Անհրաժեշտ տոհմային կենդանիների գլխաքանակը՝  

ըստ սեռահասակային կազմի 

Ծ
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մատղաշ 

(5-24 ամսական) 
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Արու Էգ Արու Էգ 

                

                

                

                

                

                

                

 

 

 

 

 

 

Անասնաբուժական սպասարկման կայանի տնօրեն՝ ______________________ 

Ա.Ա.Հ. 

   

Կ.Տ. 
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Ձև N 3 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր 

_______________________________________________________________________________________________-ի կողմից 

(Արցախի Հանրապետությունում տոհմային կենդանիների անասնաբուծություն իրականացնող ընկերության անվանումը) 

 

իրացման ենթակա տոհմային կենդանիների վերաբերյալ 

 

Հ/Հ Տոհմային 

կենդանու 

համարը 

 

Տոհմային 

կենդանու 

ցեղատե-

սակը 

Տոհմային 

կովի 

տարիքը 

Տոհմային կովի 

բոնիտավորման 

բալը, 100 բալային 

սանդղակով 

Տոհմային կովի 

սերմնավորման 

ամսաթիվը 

Տոհմային 

կովի 

սպասվող ծնի 

ամսաթիվը 

Տոհմային կենդանու 

սեռատարիքային 

տարբերակումը (արու 

կամ էգ հորթ, արու կամ 

էգ մատղաշ, երինջ) 

Տոհմային 

կենդանու 

ծննդյան 

ամսաթիվը 

Տոհմային 

կենդանու 

կենդանի 

քաշը (կգ) 

1            
  

2            
  

3            
  

…            
  

 

 

Ընկերության տնօրեն                                       ___________________________________ 

                                                                                               (ԱԱՀ) 

         Կ.Տ. 
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Ձև N 4 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր  

 

Արցախի Հանրապետության ______________ շրջանում անասնաբուծության զարգացման և մթերատվության  

բարձրացման նպատակով տրամադրված տոհմային կենդանիների և դրանց պահվածքի գնահատականի մասին 

  

Հ/Հ Հայտատուի 

Ա.Ա.Հ. 

(անվանումը) 

Գործունեության 

վայրը՝  համայնք, 

գյուղ 

Հեռախոսա-

համարը 

Տրամադրված 

տոհմային 

կենդանու 

համարը 

Տրամադրված 

տոհմային 

կենդանու ցեղը 

Տրամադրման 

ամիս, 

ամսաթիվ 

Տվյալ կովից 

ծնված 

մատղաշների 

քանակը (գլուխ) 

Պահվածքի 

գնահատականը 

Ծանոթություն 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

  

  

Անասնաբուժական սպասարկման կայանի տնօրեն՝ ______________________ 

Ա.Ա.Հ. 

   

Կ.Տ.»: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                                               Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

15 մարտի 2021թ.                                                          N 220-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱԼԻՐ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՄԱՅԻՍԻ 

11-Ի  N 350-Ն  ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-

րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 

թվականի սեպտեմբերի  25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 3-

րդ և 5-րդ կետերով` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը                  

ո ր ո շ ու մ  է.  
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետությունում բուսաբուծության 

համալիր զարգացման ծրագիրը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարությանը՝ տնտեսական տարին ավարտելուց հետո՝ մեկամսյա 

ժամկետում Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել 

հաշվետվություն՝ կատարած աշխատանքների և իրականացրած 

միջոցառումների մասին: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2018 թվականի մայիսի 11-ի «Արցախի 

Հանրապետությունում բուսաբուծության համալիր զարգացման ծրագիրը 

հաստատելու մասին» N 350-Ն որոշումը: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված     

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի մարտի 15-ի  N 220-Ն որոշման 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

 

 

 

 

 

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ  
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Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 

 

1. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ԾՐԱԳԻՐ) ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 2. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 3. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 4. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 
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1. ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

1. Գյուղատնտեսությունը երկրի պարենային ապահովության և 

անվտանգության ապահովման գլխավոր ոլորտն է և ընդհանուր ռազմավարության մեջ 

այն ունի առանցքային դեր: Նպատակային քաղաքականության իրականացման ու 

առկա ներուժի լիարժեք օգտագործման շնորհիվ հնարավոր է որոշակիորեն լուծել 

բնագավառում ծագած մի շարք խնդիրներ: 

2. Երկրում գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությունը բարձր 

մակարդակի հասցնելու և մթերքների առատություն ապահովելու գործում կարևոր 

նշանակություն ունի գյուղատնտեսության վարման գիտականորեն հիմնավորված 

համալիր միջոցառումների մշակումը: 

3. Քաղաքականությունը պետք է նպատակաուղղվի գյուղատնտեսական ծագում 

ունեցող արտադրանքի արտադրության ծավալի աճին, ներմուծվող արտադրանքը 

տեղական արտադրանքով փոխարինելուն, նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը, որոնք 

պահանջում են պետական աջակցության տարբեր մեխանիզմների կիրառում: 2020 

թվականին բուսաբուծության զարգացման նպատակով հողօգտագործողներին 

տրամադրվել է 11 666,2 կիլոգրամ արևածաղկի, 417 611,5 կիլոգրամ կտավատի, 

22 638,0  կիլոգրամ սոյայի, 159 487,0 կիլոգրամ հնդկացորենի, 38 853,6 կիլոգրամ 

եգիպտացորենի,  112 563,0 կիլոգրամ սիսեռի, 188 180,0  կիլոգրամ ոլոռի, 18 900,0 

կիլոգրամ ոսպի, 5 000,0  կիլոգրամ լոբու, 36,0  կիլոգրամ սորգոյի, 15 508,0 կիլոգրամ 

առվույտի և 204 158,0 կիլոգրամ կորնգանի սերմեր: Հանքային պարարտանյութերից 

տրամադրվել է 516 050,0 կիլոգրամ ֆոսֆորական և 516 050,0  կիլոգրամ կալիումական 

պարարտանյութեր: Արդյունքում ցանվել է 1 923,8 հեկտար արևածաղիկ, 5 384,9 

հեկտար կտավատ, 299,0 հեկտար սոյա, 1 175,3 հեկտար հնդկացորեն, 2 377,3 հեկտար 

եգիպտացորեն, 701,8 հեկտար սիսեռ, 549,2 հեկտար ոլոռ, 90,0 հեկտար ոսպ, 50,0  

հեկտար լոբի, 3,0 հեկտար սորգո, 638,0 հեկտար առվույտ և 930,7 հեկտար կորնգան: 

Անհատույց ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել բանջարեղեն և կարտոֆիլ 

մշակողներին: Աջակցության ծավալը կազմել է բանջարեղենի և կարտոֆիլի համար 

190 131 000,0 ՀՀ դրամ գումար` 633,77 հեկտարի դիմաց: Անհատույց ֆինանսական 

միջոցներ է տրամադրվել նաև ջերմատնային տնտեսությամբ զբաղվող թվով 179 

տնտեսավարողների, աջակցության ծավալը կազմել է 16 627 600,0 ՀՀ դրամ գումար՝ 

ընդհանուր 54 875 քմ-ի դիմաց: Ծրագրի իրականացման արդյունքում 2019 թվականի 

համեմատ 2020 թվականին ավելացել են շուրջ 1,6 անգամ սոյայի, 2,5 անգամ սիսեռի,                  

4,6 անգամ ոլոռի  ցանքատարածքները: Շրջանառության մեջ է դրվել լոբու 

մշակությունը:  

4. Արցախի Հանրապետությունում բուսաբուծության համալիր զարգացման 

ծրագրում  օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են՝ 

1) բազմամյա տնկարկ՝ այգիներ, անկախ նրանց տարիքից, այդ թվում՝ պտղա-

հատապտղային տնկարկների բոլոր տեսակները (ծառեր և թփեր). 

2) տնկի (այսուհետ՝ տնկի)` նուռ, խաղող, խնձոր, տանձ, սերկևիլ, զկեռ, կեռաս, 

բալ, սալոր, հոն, արևելյան խուրմա, ընկույզ, տխիլ, թութ, թուզ, ազնվամորի, մոշ և  այլ 

պտղատեսակ. 

3)   բանջարաբոստանային մշակաբույսեր (այսուհետ՝ բանջարաբոստանային 

մշակաբույսեր)` պոմիդոր, պղպեղ, սմբուկ, վարունգ, սոխ, սխտոր, կաղամբ, գազար, 

բազուկ, լոբի, կարտոֆիլ,  կանաչեղեն, ձմերուկ և սեխ. 

4) դաշտավարություն՝ երկրագործության ճյուղ, որը գլխավորապես զբաղվում է 

պարենային, ինչպես նաև թելատու և կերային դաշտային բույսերի մշակությամբ. 

5) գարնանացան մշակաբույսեր (այսուհետ՝ գարնանացան մշակա-

բույսեր)՝ ոլոռ, սիսեռ, ոսպ, արևածաղիկ, սոյա, կտավատ, հլածուկ, հնդկացորեն, եգիպ-

տացորեն և սորգո. 

6) կերային խոտաբույսեր (այսուհետ՝ կերային խոտաբույսեր)՝ առվույտ, 

ռայգրաս, կորնգան. 

7) ջերմոցային տնտեսություն՝ բանջարանոցային մշակաբույսերի աճեցման 

համար նախատեսված ջեռուցվող կամ չջեռուցվող լուսաթափանց ծածկոցով կառույց. 

8) ցանքաշրջանառություն՝ գիտականորեն հիմնավորված, ժամանակի և 

միևնույն հողատարածության վրա գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և ցելերի 

հերթափոխություն: 
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5. Գյուղատնտեսական որոշ մշակաբույսերի տեղական արտադրության 

ծավալներն ապահովում են ինքնաբավության ցածր մակարդակ և առաջնահերթ 

խնդիրը դրանց ցանքատարածությունների, արտադրության ծավալների ավելացումն 

ու ինքնաբավության մակարդակի հետագա բարձրացումն է, մասնավորապես, դա 

վերաբերում է յուղատու և ընդեղեն մշակաբույսերին, բանջարեղենին, հնդկացորենին, 

եգիպտացորենին, կերային խոտաբույսերին և ծխախոտին: Հանրապետության 

բնակչությանը սննդամթերքով ապահովվածության, ինչպես նաև սպառողական 

շուկայի հագեցվածության հարցում հատուկ տեղ է տրվում նաև պտղաբուծությանը: 

6. Առաջնահերթ խնդիր է սեփական արտադրության հաշվին տեղական 

վերամշակող ընկերությունների կողմից մթերվող պտղատեսակների մրցունակության 

բարձրացումը, մթերման ծավալների ու արտադրվող արտադրանքի ավելացումը, 

անասնակերով ապահովվածության մակարդակի բարձրացումը, արտահանման 

համար մատակարարվող թարմ և վերամշակված պտուղների ծավալների ավելացումը, 

ինչպես նաև նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, որը բխում է նաև հանրապետության 

գյուղատնտեսության ռեսուրսային ներուժի լիարժեք օգտագործման 

անհրաժեշտությունից: 

7. Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հողօգտագործողներին 

տրամադրվող պետական աջակցության շարունակական ծրագրերը նպաստում են 

տևականորեն չմշակված վարելահողերի շրջանառության մեջ ներգրավմանը, նոր 

այգիների հիմնադրմանը, բազմամյա տնկարկների և գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի ագրոտեխնիկական միջոցառումների բարելավմանը, 

ցանքատարածությունների, համախառն բերքի, գյուղացիական տնտեսությունների 

եկամուտների ավելացմանը և տնտեսական աճի ապահովմանը: 

8. Ծրագրով ներկայացվում են Արցախի Հանրապետությունում բազմամյա 

տնկարկների, գարնանացան մշակաբույսերի, բանջարաբոստանային կուլտուրաների, 

ջերմատնային տնտեսությունների և ծխախոտի մշակման տարածքների ավելացման 

խթանմանն ուղղված իրականացվելիք միջոցառումները և ակնկալվող արդյունքները: 

  

2.  ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

 9. Դաշտավարության մեջ չափազանց կարևոր է ցանքաշրջանառության 

կիրառումը և ցանքատարածքների կառուցվածքի բարելավումը: Մեկ տեսակի 

կուլտուրայի տևական մշակությունը նույն դաշտում իջեցնում է բերքատվության 

մակարդակը: Դաշտավարության մեջ առանց մշակաբույսերի հաջորդափոխություն 

սահմանելու, հնարավոր չէ լուծել հողերի բերրիության ապահովման և կայուն բերքի 

ստացման խնդիրները: Ցանքաշրջանառությունը միայն մշակաբույսերի և ցելերի 

հաջորդականություն չէ, այլև ագրոտեխնիկական միջոցառումների համալիր, հողի 

մշակում, պարարտացում, հողատարման կանխարգելում, որոնց նպատակն է 

գյուղատնտեսական բույսերից կայուն և բարձր բերք ստանալը: Ժամանակն այն 

գործոնն է, երբ ցանքաշրջանառության մեջ ընդգրկված մշակաբույսերը և ցելերը նույն 

դաշտում հաջորդում են մեկը մյուսին, իսկ տարածությունը՝ երբ յուրաքանչյուր 

դաշտում եղած մշակաբույսերը կամ ցելերը տվյալ ժամանակաշրջանում զբաղեցնում 

են որոշակի դաշտեր: 

10. Ցանքաշրջանառության մեջ ճիշտ ընտրված մշակաբույսերի մշակությունը 

բարելավում է հողի ֆիտոսանիտարական վիճակը, պաշտպանում է էռոզիայից, 

ավելացնում է օրգանական նյութերի քանակը և բարելավում ֆիզիկական 

հատկությունները: Այդ առումով յուղատու և ընդեղեն մշակաբույսերի, հնդկացորենի, 

եգիպտացորենի, կերային խոտաբույսերի, ծխախոտի, բանջարեղենի և կարտոֆիլի 

մշակությունը կարևորվում է ցանքաշրջանառության լավագույն բաղադրիչ լինելու, 

պարենային որոշ մթերքների ինքնաբավության մակարդակի բարձրացման, 

անասնակերերի կայուն բազայի ստեղծման տեսանկյունից, իսկ ոռոգման կաթիլային 

համակարգերի կիրառումն ապահովում է մշակվող պտղատեսակների 

մրցունակության բարձրացումը, մթերման ծավալների ու արտադրվող արտադրանքի 

ավելացումը: 

11. Ծրագրի նպատակներն ու խնդիրներն են ՝ 

1) բարձրացնել պտղաբուծության ճյուղի արդյունավետությունը, ապահովել 

երկրի բնակչության կարիքները հայրենական արտադրության թարմ և վերամշակված 

պտուղներով, խթանել արտաքին շուկաներում ինքնաբավության կարիք ունեցող 
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պտուղների (նուռ, խաղող, խնձոր, տանձ, սերկևիլ, զկեռ, կեռաս, բալ, սալոր, հոն, 

արևելյան խուրմա, ընկույզ, տխիլ, թութ, թուզ, ազնվամորի, մոշ և այլն) 

արտադրությունը, նվազեցնել ներմուծումը և ավելացնել արտահանման ծավալները. 

2) ինտենսիվ պտղաբուծության զարգացման խթանման միջոցով իրականացնել 

պտղաբուծության աշխարհագրության ընդլայնման քաղաքականություն. 

3) ապահովել վերամշակող ձեռնարկությունների համար անհրաժեշտ 

քանակությամբ հումք, այդ վերամշակող ձեռնարկությունների զարգացմամբ և 

քանակական աճով ապահովել դրանց կողմից օգտագործվող հումքի պահանջարկի 

բարձրացումը. 

4) գարնանացան մշակաբույսերի բերքի ինքնաբավության մակարդակի 

բարձրացումը, կերային խոտաբույսերի բերքի ապահովվածությունը, սպառման 

համար անհրաժեշտ ներկրման քանակի նվազեցումը. 

5) ցանքաշրջանառության կիրառմամբ գարնանացան մշակաբույսերի, կերային 

խոտաբույսերի ցանքատարածությունների ու համախառն բերքի ծավալների և 

գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտների եկամուտների 

ավելացումը. 

6) տարեկան մշակվող հողատարածքների ավելացումը, ագրոտեխնիկական 

միջոցառումների ժամանակին կատարումը, ցանքաշրջանառության ապահովումը, 

բարձր ծլունակությամբ սերմերի օգտագործումը, ցանքի նորմաների պահպանումը: 

  

3. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 

12. Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝ 

 1) տնկիների արժեքի մասնակի սուբսիդավորում.  

 2) գարնանացան մշակաբույսերի սերմերի արժեքի  մասնակի 

սուբսիդավորում. 

 3) բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակությամբ զբաղվող անձանց 

անհատույց ֆինանսական միջոցների տրամադրում. 

 4) ջերմատնային տնտեսությամբ զբաղվող անձանց անհատույց ֆինանսական 

միջոցների տրամադրում. 

 5) ծխախոտի մշակությունից ստացված բերքի իրացման (մթերման) դիմաց 

լրավճարի տրամադրում. 

 6) կարկտապաշտպան  ցանցերի  տեղադրման դեպքում անհատույց 

ֆինանսական միջոցների տրամադրում: 

13. Սույն ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցությունը կտրամադրվի այն 

անձանց, որոնք չունեն գյուղատնտեսության ոլորտում ծագած հարաբերություններից 

բխող նախորդ տարիներից կուտակված չմարված պարտավորություններ (հողի հարկ, 

վարձավճար, մատակարարված ոռոգման ջրի դիմաց պարտք, Արցախի 

Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի 

(այսուհետ՝ հիմնադրամ) հանդեպ ժամկետանց պարտքեր), որը հավաստվում է 

համապատասխան փաստաթղթով: 

14. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարությունը (այսուհետ՝ նախարարություն) համակարգում և վերահսկում է 

ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման գործընթացը: 

15. Տեղական ինքնակառավարման մարմինները (Ստեփանակերտ քաղաքում՝ 

նախարարությունը), հիմք ընդունելով նախարարության կողմից սահմանված 

ժամկետները, ընդունում են գարնանացան մշակաբույսերի, կերային խոտաբույսերի, 

բանջարաբոստանային մշակաբույսերի, ջերմատնային տնտեսությամբ և 

այգեգործությամբ զբաղվող հողօգտագործողների հայտերը: Հայտերի հետ 

միաժամանակ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին (Ստեփանակերտ 

քաղաքում՝ նախարարություն) են ներկայացվում համայնքների վարչական 

սահմաններում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության տարածքների նկատմամբ 

սեփականության, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի 

պետական գրանցման վկայականների (այսուհետ՝ վկայական), իսկ վերաբնակեցման 

տարածքներում վկայականի բացակայության դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի կողմից 

տրված համապատասխան տեղեկանքի և անձնագրերի պատճենները: Տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններն ընդհանրացնում և շրջանների վարչակազմեր են 

ներկայացնում իրենց կողմից հաստատված տեղեկանք՝ նշելով հողօգտագործողի 
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անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրային տվյալները, վկայականի համարը և 

դրանց մշակության համար նախատեսված տարածքների մակերեսները՝ կցելով նաև 

հայտերի, վկայականի կամ համապատասխան տեղեկանքի պատճենները: 

Համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող պետական սեփականություն 

համարվող գյուղատնտեսական նշանակության տարածքների վարձակալները 

փաստաթղթերը ներկայացնում են համապատասխան շրջանի վարչակազմի 

աշխատակազմի գյուղատնտեսության բաժին: 

16. Տնկիների արժեքի մասնակի սուբսիդավորում՝ 

1) Արցախի Հանրապետության սեփականության, վարձակալության և 

անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացված տարածքներում նվազագույնը 

0,5 հեկտար (ամբողջական հողատարածքում), իսկ առավելագույնը 10 հեկտար 

մակերեսով հողատարածքում ավանդական և ինտենսիվ մշակության 

տեխնոլոգիաներով այգի հիմնադրելու դեպքում իրականացվում է 

հողօգտագործողների կողմից սեփական միջոցներով ձեռք բերված տնկիների արժեքի 

մասնակի սուբսիդավորում՝ առավելագույնը մեկ տնկիի դիմաց 1000 ՀՀ դրամ՝ 

համաձայն N 1 աղյուսակի. 

2) ծրագրից օգտվելու պարտադիր պայման է հանդիսանում նվազագույնը 0,5 

հեկտար (ամբողջական հողատարածքում), իսկ առավելագույնը 10 հեկտար 

մակերեսով հողատարածքում այգի հիմնադրելու նպատակով հայտի ներկայացումը, 

այդ հողատարածքը ոռոգման ջրով ապահովված լինելը՝ (բացառությամբ  500 մետր և 

ավելի բարձր գոտիներում հիմնադրելու դեպքում),  համայնքի վարչական 

սահմաններից դուրս գտնվող, պետական սեփականություն համարվող 

գյուղատնտեսական նշանակության տարածքների դեպքում՝ շրջանի վարչակազմի, իսկ 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության 

տարածքների դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի կողմից տրված տեղեկանքը կատարված 

տունկի մասին. 

3) սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված տեղեկանքը  ստորագրում է նաև 

համապատասխան շրջանի համայնքը սպասարկող գյուղատնտեսը. 

4) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերն ընդհանրացնում և 2 

փուլով՝ մինչև յուրաքանչյուր տարվա մայիսի 1-ը և դեկտեմբերի 1-ը նախարարություն 

են ներկայացնում սույն կետի շրջանակներում ընդգրկված հողօգտագործողների 

վերաբերյալ տեղեկությունները՝ համաձայն N 2 աղյուսակի. 

5)  սույն կետով սահմանված տնկիների արժեքի մասնակի սուբսիդավորման  

նպատակով նախարարի հրամանով ստեղծվում է հանձնաժողով. 

6) հանձնաժողովը Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի 

կողմից պտղատու և (կամ) հատապտղատու այգիներ հիմնադրած 

հողօգտագործողների մասին տեղեկությունների ներկայացման վերջնաժամկետից 

հետո, ուսումնասիրում է  ներկայացված փաստաթղթերը, ստուգում դրանց 

ճշտությունը, ընդհանրացնում և հիմնադրամ է ներկայացնում դրական 

եզրակացություն ստացած այգի հիմնադրած հողօգտագործողների ցանկը՝ նշելով 

հողօգտագործողի տվյալները և սուբսիդավորման չափը՝ պետական աջակցության 

տրամադրման գործընթացն ապահովելու նպատակով. 

7) սույն ծրագրի ֆինանսավորումն  իրականացվում է յուրաքանչյուր տարվա 

պետական բյուջեով այդ նպատակով նախատեսված միջոցներով: 

17. Գարնանացան մշակաբույսերի սերմերի արժեքի մասնակի 

սուբսիդավորում՝ 

1) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչական սահմաններում 

սեփականության, վարձակալության և անհատույց օգտագործման իրավունքով 

հատկացված վարելահողերում նվազագույնը 0,5 հեկտար (ամբողջական 

հողատարածքում) մակերեսով հողատարածքում յուղատու և ընդեղեն մշակաբույսեր, 

հնդկացորեն, եգիպտացորեն և սորգո մշակելու համար հողօգտագործողների կողմից 

ձեռք բերված մշակաբույսերի սերմի դիմաց  տրամադրվում է անհատույց 

ֆինանսական աջակցություն՝ 1 հեկտարի համար սահմանված համապատասխան 

քանակությամբ սերմի արժեքի 70 տոկոսի չափով (բացառությամբ եգիպտացորենի, որի 

համար սահմանվում է սերմի արժեքի 50 տոկոսի չափով)՝ համաձայն N 3 աղյուսակի. 

2) բազմամյա կերային խոտաբույսերի մշակության յուրաքանչյուր տարվա նոր 

ցանքի դեպքում մեկ հեկտարի դիմաց կտրամադրվի 50 000 ՀՀ դրամի չափով 

անհատույց ֆինանսական աջակցություն. 
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3) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերը ընդհանրացնում և  

մինչև յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 1-ը նախարարություն են ներկայացնում ցանք 

կատարած հողօգտագործողների ցանկը, ձեռք բերված սերմի դիմաց անհատույց 

ֆինանսական աջակցություն ստանալու նպատակով՝ կցելով սերմի հավաստագրի, 

ներմուծումը հավաստող փաստաթղթի, որակի փորձաքննության անցկացման 

արդյունքների մասին համապատասխան փաստաթղթի, հայտատուի անձը 

հաստատող փաստաթղթի պատճենները, հողամասի (ցանքատարածություն 

համարվող) նկատմամբ սեփականության, վարձակալության կամ անհատույց 

օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականների, իսկ 

վերաբնակեցման տարածքներում վկայականի բացակայության դեպքում՝ համայնքի 

ղեկավարի կողմից տրված համապատասխան տեղեկանքի և անձնագրերի 

պատճենները, հողամասի սեփականատիրոջ համաձայնությունը՝ հողատարածքում 

ցանք կատարելու վերաբերյալ. 

4) ծրագրից օգտվելու պարտադիր պայման է հանդիսանում համայնքի 

վարչական սահմաններից դուրս գտնվող պետական սեփականություն համարվող 

գյուղատնտեսական նշանակության տարածքների դեպքում՝ շրջանի վարչակազմի, իսկ 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության 

տարածքների դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի կողմից տրված տեղեկանքը՝ 

եգիպտացորենի և արևածաղկի մշակաբույսերի դեպքում ոռոգման ջրով ապահովված 

լինելու կամ, ելնելով նշված հողատարածքում արձանագրված օդերևութաբանական 

ցուցանիշներից, տվյալ մշակաբույսերի մշակության համար պահանջվող կլիմայական 

գոտուն հողատարածքի համապատասխանության մասին.  

5) սույն կետի 4-րդ ենթակետում նշված տեղեկանքը ստորագրում է նաև 

համապատասխան շրջանի համայնքը սպասարկող գյուղատնտեսը. 

6) պետական աջակցություն կտրամադրվի այն հողօգտագործողներին, ովքեր 

հանրապետության գոտիական առանձնահատկություններին համապատասխան 

(ցանքաշրջանառություն կիրառելու անհրաժեշտ պայմանների առկայության դեպքում) 

կիրառում են ցանքաշրջանառություն. 

7) սերմերի նպատակային օգտագործման և արժեքի մասնակի 

սուբսիդավորման  նպատակով  նախարարի հրամանով ստեղծվում է հանձնաժողով. 

8) հանձնաժողովն Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի 

կողմից ցանք կատարած հողօգտագործողների մասին տեղեկությունների 

ներկայացման վերջնաժամկետից հետո, ուսումնասիրում է ներկայացված 

փաստաթղթերը, ստուգում դրանց ճշտությունը, ընդհանրացնում և հիմնադրամ է 

ներկայացնում դրական եզրակացություն ստացած հողօգտագործողների ցանկը՝ 

նշելով հողօգտագործողի տվյալները և տրամադրվող ֆինանսական միջոցների չափը, 

պետական աջակցության տրամադրման գործընթացն ապահովելու նպատակով. 

9) ծրագրում ընդգրկված մշակաբույսերի մշակության համար ձեռք բերված 

սերմերի արժեքի մասնակի սուբսիդավորումը կիրականացվի մինչև յուրաքանչյուր 

տարվա հուլիսի 1-ը, նախարարության կողմից ներկայացված համապատասխան 

տեղեկությունների հիման վրա. 

10) Արցախի Հանրապետությունում սեփականության, վարձակալության և 

անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացված վարելահողերում մշակած 

գարնանացան մշակաբույսերից ստացված բերքի հիմնադրամի պահեստներում 

իրացման (մթերման) 1 կիլոգրամի դիմաց տրամադրվում է լրավճար` համաձայն N 3 

աղյուսակի. 

11) Հիմնադրամը յուրաքանչյուր տարվա բերքի մթերման գործընթացն 

ավարտելուց հետո, տեղեկություններ է ներկայացնում նախարարություն (ոչ ուշ, քան 

մինչև նոյեմբերի 30-ը)՝ նշելով բերք հանձնած հողօգտագործողի անունը, ազգանունը, 

հայրանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, մթերված բերքի քանակը. 

12) նախարարությունը սույն կետի 11-րդ ենթակետում նշված 

տեղեկությունները ստանալուց հետո, տասնօրյա ժամկետում ընդհանրացնում և 

կազմակերպում է պետական աջակցության տրամադրման գործընթացը. 

13) Հիմնադրամը համապատասխան ֆինանսական միջոցները ստանալուց 

հետո, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում հողօգտագործողներին է վճարում 

բերքի իրացման (մթերման) դիմաց սահմանված լրավճարները: 

18. Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակությամբ և (կամ) ջերմատնային 

տնտեսությամբ զբաղվող անձանց անհատույց ֆինանսական միջոցների տրամադրում՝ 
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1) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչական սահմաններում 

սեփականության, վարձակալության և անհատույց օգտագործման իրավունքով 

հատկացված վարելահողերում հողօգտագործողներին անհատույց տրամադրվում է՝  

ա. բանջարեղեն մշակելու համար 1 հեկտարի դիմաց 300 000 ՀՀ դրամ միանվագ 

գումար (պարտադիր պայման է հանդիսանում մեկ հողակտորի մակերեսը ոչ պակաս, 

քան 0,5 հեկտար լինելը (ամբողջական հողատարածք)), 

բ. ջերմատնային տնտեսությամբ զբաղվողներին ջեռուցվող ջերմատան համար 

1 հեկտարի դիմաց 6 000 000 ՀՀ դրամ (1 քառակուսի մետրի դիմաց՝ 600 ՀՀ դրամ), 

չջեռուցվող ջերմատան համար 1 հեկտարի դիմաց 3 000 000 ՀՀ դրամ (1 քառակուսի 

մետրի դիմաց՝ 300 ՀՀ դրամ) (պարտադիր պայման է հանդիսանում մեկ ջերմատան 

մակերեսը ոչ պակաս, քան 100 քառակուսի մետր լինելը). 

2) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերը ընդհանրացնում և  

յուրաքանչյուր տարվա մինչև մայիսի 1-ը և օգոստոսի 1-ը երկու փուլով 

նախարարություն են ներկայացնում սույն կետի 1-ին ենթակետի «ա» 

պարբերությունում ընդգրկված հողօգտագործողների վերաբերյալ տեղեկություններ՝ 

համաձայն N 4 աղյուսակի. 

3) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերը ընդհանրացնում և 

մինչև յուրաքանչյուր տարվա մարտի 1-ը նախարարություն են ներկայացնում սույն 

կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերությունում ընդգրկված հողօգտագործողների 

վերաբերյալ տեղեկություններ՝ համաձայն N 5 աղյուսակի. 

4) սույն ծրագրի 1-ին կետով սահմանված անհատույց ֆինանսական միջոցների  

տրամադրման նպատակով նախարարի հրամանով ստեղծվում է հանձնաժողով. 

5) հանձնաժողովն Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի 

կողմից տեղեկությունների ներկայացման վերջնաժամկետից հետո, ուսումնասիրում է 

ներկայացված փաստաթղթերը, ստուգում դրանց ճշտությունը, ընդհանրացնում և 

տասնօրյա ժամկետում հիմնադրամ է ներկայացնում դրական եզրակացություն 

ստացած՝ բանջարեղենի մշակությամբ և (կամ) ջերմատնային տնտեսությամբ զբաղվող 

հողօգտագործողների կամ տնտեսավարողների ցանկը՝ նշելով տվյալները և 

տրամադրվող ֆինանսական միջոցների չափը, պետական աջակցության 

տրամադրման գործընթացն ապահովելու նպատակով. 

6) սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված աջակցությունն անհատույց 

կտրամադրվի հիմնադրամի միջոցով՝ հանձնաժողովի կողմից ներկայացված 

համապատասխան տեղեկությունների հիման վրա. 

7) սույն ծրագրի ֆինանսավորումն իրականացվում է յուրաքանչյուր տարվա 

պետական բյուջեով այդ նպատակով նախատեսված միջոցներով: 

19. Ծխախոտի մշակությունից ստացված բերքի իրացման (մթերման) դիմաց 

լրավճարի տրամադրում՝ 

1) Արցախի Հանրապետությունում սեփականության, վարձակալության և 

անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացված վարելահողերում մշակած 

ծխախոտից ստացված բերքի իրացման (մթերման) դիմաց տրամադրվում է լրավճար՝ 1 

կիլոգրամի դիմաց 20 ՀՀ դրամ գումարի չափով. 

2) լրավճարը տրամադրվում է Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող 

ընկերություններին մթերված բերքի դիմաց. 

3) մթերող ընկերությունները յուրաքանչյուր տարվա ծխախոտի բերքի (հումքի) 

մթերման գործընթացն ավարտելուց հետո, տեղեկություններ են ներկայացնում 

նախարարություն (ոչ ուշ, քան մինչև նոյեմբերի 30)՝ նշելով բերք հանձնած 

հողօգտագործողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի 

համարը, մթերված բերքի քանակը. 

4) սույն ծրագրի ֆինանսավորումն իրականացվում է յուրաքանչյուր տարվա 

պետական բյուջեով այդ նպատակով նախատեսված միջոցներով. 

5) մթերող ընկերությունները համապատասխան ֆինանսական միջոցները 

ստանալուց հետո, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում հողօգտագործողներին են 

վճարում ծխախոտի բերքի իրացման (մթերման) դիմաց սահմանված լրավճարը: 

20. Կարկտապաշտպան ցանցերի տեղադրման դեպքում անհատույց 

ֆինանսական միջոցների տրամադրում` 
1) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչական սահմաններում 

սեփականության, վարձակալության և անհատույց օգտագործման իրավունքով 

հատկացված վարելահողերում հիմնադրված այգիներում ռիսկերի մեղմման 
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գործընթացում ռազմավարական մեծ նշանակություն ունեցող կարկտահարության դեմ 

պայքարում սեփական միջոցներով կարկտապաշտպան ցանցաշերտերի տեղադրման 

դեպքում անհատույց ֆինանսական միջոցների տրամադրում, համակարգի արժեքի 50 

տոկոսի չափով,  բայց ոչ ավելի, քան 4 000 000 ՀՀ դրամ մեկ հեկտարի հաշվարկով. 

2) պարտադիր պայման է հանդիսանում այգու հողատարածքի նվազագույն 0,5 

(ամբողջական հողատարածք) և առավելագույնը 10,0  հեկտարի չափը. 

3) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերը ընդհանրացնում և 

մինչև յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 1-ը սույն կետի 1-ին ենթակետով 

նախատեսված աշխատանքների ավարտից հետո, նախարարություն են ներկայացնում 

տեղեկություններ, համապատասխան պետական աջակցության տրամադրման 

գործընթացն ապահովելու նպատակով. 

4) նախարարի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի կողմից յուրաքանչյուր 

տարի ուսումնասիրվում և ստուգումներ են իրականացվում սույն կետի 1-ին 

ենթակետով սահմանված անհատույց ֆինանսական միջոցների  տրամադրման 

նպատակով: 

 
4. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

21. Սույն ծրագրի իրականացումից ակնկալվող արդյունքներն են` 

1) գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության և ստացվող բերքի 

որակի բարձրացում. 

2) մոլախոտային բուսականության, հիվանդությունների և վնասատուների դեմ 

պայքարի անհրաժեշտության նվազեցում: 

22. Ծրագրի իրականացումից յուրաքանչյուր տարի նախատեսվում է՝ 

1) ցանել ավելի քան 10 000 հեկտար գարնանացան մշակաբույսեր. 

2) վերամշակող ընկերություններում հողօգտագործողներից մթերել ստացված 

ծխախոտի ամբողջ հումքը. 

3) ֆինանսական միջոցներ տրամադրել շուրջ 100 հեկտար 

բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակության համար. 

4) ֆինանսական միջոցներ տրամադրել շուրջ 6 հեկտար ջերմատնային 

պայմաններում բանջարեղենի մշակության համար: 

23. Յուղատու և ընդեղեն մշակաբույսերը, հնդկացորենը և 

բանջարաբոստանային մշակաբույսերը հումք են հանդիսանում վերամշակող 

ընկերությունների համար: Յուղատու մշակաբույսերի վերամշակումից ստացված 

ձեթը, ընդեղեն մշակաբույսերից՝ հատիկը, հնդկացորենից` հնդկաձավարը և 

բանջարեղենից` պահածոները հանդիսանում են առաջին անհրաժեշտության 

պարենամթերք և ունեն մեծ դեր ու նշանակություն մարդու օրգանիզմի նորմալ 

գործունեության համար: Կերային մշակաբույսերից ստացվում է անասնակեր, որը 

կնպաստի անասնաբուծության զարգացմանը: 

24. Բուսաբուծության համալիր զարգացման ծրագրի իրագործման համար 

պահանջվող ներդրումները 2021 թվականի համար ներկայացված են N 6 աղյուսակում: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Աղյուսակ N 1 

 

Արցախի Հանրապետության շրջաններում 1 հեկտար պտղատու և հատապտղատու 

այգիների հիմնադրման համար անհրաժեշտ տնկիների քանակը և արժեքի մասնակի 

սուբսիդավորման գումարը ըստ մշակության տեխնոլոգիայի 

 

Հ/հ 
Պտղատե-

սակը 

Տնկման սխեման                   

ըստ մշակության 

տեխնոլոգիայի 

(միջշարային x 

միջբնային) 

Մեկ հեկտարի 

հաշվով տնկիների 

քանակը ըստ 

մշակության 

տեխնոլոգիայի 

(հատ) 

Փոխհատուցման 

ենթակա գումարը 

(ՀՀ դրամ) 

ավան-

դական 

ինտեն-

սիվ 

ավան-

դական 

ինտեն-

սիվ 

ավան-

դական 

ինտեն-

սիվ 

1 նռնենի 4x4 4x2,5 625 1000 100000 150000 

2 խաղող 3x2 3x1 1667 3334 1000000 2000000 

3 խնձորենի 5x4 4x2,5 500 1000 300000 600000 

4 տանձենի 5x5 4x3 400 833 320000 800000 

5 սերկևիլենի 5x4 4x3 500 833 400000 650000 

6 զկռենի 5x4 5x3,5 500 570 500000 570000 

7 կեռասենի  6x6 4x3 278 833 208500 800000 

8 բալենի 6x6 4x3 278 833 208500 800000 

9 սալորենի 5x5 5x3 400 667 300000 500000 

10 նշենի 5x5 4x3 400 833 260000 800000 

11 հոնենի 5x4 5x3 500 667 500000 650000 

12 
արևելյան 

խուրմա 
5x5   400   320000   

13 ընկուզենի 10x10 8x6 100 208 100000 200000 

14 տխլենի 5x4 5x2,5 500 800 175000 280000 

15 թթենի 10x10   100   100000   

16 թզենի 6x6 5x4 278 500 139000 500000 

17 կիվի   3x2   1667   1000000 

18 ձիթենի 6x6 4x4 278 625 278000 625000 

19 ազնվամորի   2x0,5   10000   1500000 

20 մոշենի   2x1   5000   1500000 

21 այլ         200000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Աղյուսակ N 2 

 

Արցախի Հանրապետության շրջաններում նոր հիմնադրված 

պտղատու և հատապտղատու այգիների մասին 

 

Հ/Հ Համայնք Ա.Ա.Հ 

Անձնագրա-

յին 

տվյալները 

Պտղա-

տե-

սակը 

Տա-

րածքը   

(հա) 

Մշակու-

թյան 

տեխնոլո-

գիան 

1             

2             

3             

…             

Ընդամենը՝ շրջանում     

 

 

Աղյուսակ N 3 

 

Գարնանացան մշակաբույսերի սերմացուի արժեքի մասնակի  

սուբսիդավորման, աջակցության չափի և տրամադրվող լրավճարի մասին 

 

Հ/Հ Մշակաբույսը 

Ց
ա

ն
ք

ի
 ն

ո
ր

մ
ա

ն
 (

կ
գ

/հ
ա

) 

Ս
ե

ր
մ

ա
ցո

ւի
  ա

ր
ժ

ե
ք

ի
 

մ
ա

ս
ն

ա
կ

ի
 ս

ո
ւբ

ս
ի

դ
ա

-

վ
ո

ր
ո

ւմ
 (

%
) 

Ս
ե

ր
մ

ա
ցո

ւի
 մ

ե
կ

 կ
ի

լո
-

գ
ր

ա
մ

ի
 դ

ի
մ

ա
ց 

տ
ր

ա
մ

ա
-

դ
ր

վ
ո

ղ
 ա

ջա
կ

ցո
ւթ

յա
ն

 

չա
փ

ը
 ո

չ 
ա

վ
ե

լի
, ք

ա
ն

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

(Հ
Հ

 դ
ր

ա
մ

) 

Մ
թ

ե
ր

վ
ա

ծ 
ա

ր
տ

ա
դ

ր
ա

ն
ք

ի
 

մ
ե

կ
 կ

ի
լո

գ
ր

ա
մ

ի
 դ

ի
մ

ա
ց 

տ
ր

ա
մ

ա
դ

ր
վ

ո
ղ

 լ
ր

ա
վ

ճ
ա

ր
   

   
   

   
   

   
   

   
 

(Հ
Հ

 դ
ր

ա
մ

) 
   

   
   

   
   

   
  

1 
Եգիպտացորեն 

(հատիկ) 
20 50 1500 10 

2 Հնդկացորեն 100 

70 

350 15 

3 Արևածաղիկ 4 2500 40 

4 Կտավատ 60 450 15 

5 Սոյա 60 400 50 

6 Հլածուկ 6 600 50 

7 Սիսեռ  100 700 30 

8 Ոսպ 150 500 30 

9 Ոլոռ 200 250 30 

10 Սորգո 12 1000 10 
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Աղյուսակ N 4 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Արցախի Հանրապետությունում բանջարեղենի մշակությամբ  

զբաղվող հողօգտագործողների վերաբերյալ 

 

Հ/հ Համայնք 

Ազգանուն, 

անուն, 

հայրանուն 

Անձնագրա-

յին 

տվյալները 

Ընդհանուր 

մակերեսը 

(հեկտար) 

Հեռախոսա-

համարը 

1          

2          

3          

…          

Ընդամենը՝   շրջանում      

 

Աղյուսակ N 5 

 

Արցախի Հանրապետությունում ջերմատնային տնտեսությամբ 

զբաղվող հողօգտագործողների վերաբերյալ 

 

Հ/հ 

Հ
ա

մ
ա

յն
ք

 

Ա
.Ա

.Հ
. 

Ա
ն

ձ
ն

ա
գ

ր
ա

յի
ն

 

տ
վ

յա
լն

ե
ր

ը
 

Ը
ն

դ
հ

ա
ն

ո
ւր

 

մ
ա

կ
ե

ր
ե

ս
ը

 

(ք
ա

ռ
.մ

ե
տ

ր
) որից՝ 

Հ
ե

ռ
ա

խ
ո

ս
ա

- 
   

   
   

 

հ
ա

մ
ա

ր
ը

 

ջեռ. չջեռ 

1               

2               

3               

…               

Ընդամենը՝   շրջանում           
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Աղյուսակ N 6 

Բուսաբուծության զարգացման ծրագրի իրագործման համար պահանջվող ներդրումները 2021 թվականի համար 

 

Հ/հ 

Մշակաբույսի կամ 

միջոցառման 

անվանումը 

Նախա-

տեսվում               

է մշակել                                               

(հա) 

Ցանքսի 

կամ 

տնկման 

նորմա (կգ, 

հատ/հա) 

Համա-

խառն 

բերք 

(տ) 

Ապրանքա-

նյութի 

պահանջը                          

(կգ, հատ) 

Անհատույց 

դրամական 

միջոցների  

տրամադրում 

(ՀՀ դրամ) 

Լրավճար 

մթերված 

բերքի 

դիմաց                                   

(ՀՀ դրամ) 

Ընդամենը                

ֆինանսա-

կան                       

միջոցներ                                    

(ՀՀ դրամ) 

ԱՀ 2021 

թվականի 

պետական 

բյուջե 

1 
Եգիպտացորեն 

(Պիոներ) 
500 20 2000 10000 15000000 20000000 35000000 35000000 

2 Հնդկացորեն 2000 100 2800 200000 70000000 42000000 112000000 112000000 

3 Արևածաղիկ 1000 4 1500 4000 10000000 60000000 70000000 70000000 

4 Կտավատ 4000 60 5200 240000 108000000 78000000 186000000 186000000 

5 Սոյա 300 60 300 18000 7200000 15000000 22200000 22200000 

6 Հլածուկ 100 6 100 600 360000 5000000 5360000 5360000 

7 Սիսեռ 750 100 900 75000 52500000 27000000 79500000 79500000 

8 Ոսպ 330 150 330 49500 24750000 9900000 34650000 34650000 

9 Ոլոռ 1000 200 1200 200000 50000000 36000000 86000000 86000000 

10 Սորգո 20 12 20 240 240000 200000 440000 440000 

11 Կորնգան 650       32500000   32500000 32500000 

12 Առվույտ 350       17500000   17500000 17500000 

13 Ծխախոտ 100   1500     30000000 30000000 30000000 

14 
Բանջարաբոստա-

նային մշակաբույսեր 
100       30000000   30000000 30000000 

15 
Ջերմատնային 

տնտեսություն 
6       25500000   25500000 25500000 

16 Այգեգործություն 150       230000000   230000000 230000000 

17 
Կարկտապաշտպան 

ցանց 
25       100000000   100000000 100000000 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 11381       773550000 323100000 1096650000 1096650000 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2021 թվականի մարտի 1-ի  

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 18-

Ի N 29-Ա ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԼԷ N 0005 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 15-Ա 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածը,  

«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի 

հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության 

լիցենզավորման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան 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 2021 թվականի փետրվարի 10-ի գրությունը՝ Արցախի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

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

1. Կասեցնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 18-ի N 29-Ա որոշմամբ «Էներգո 

Գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը 

տրամադրված «Կայծաղբյուր» փոքր հիդրոէլեկտրակայան-3-ում էլեկտրական 

էներգիայի (հզորության) արտադրության ԼԷ N 0005 լիցենզիայի գործողու-

թյունը մինչև 2021 թվականի մայիսի 31-ըֈ 

2.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մարտի 2-ից: 

   

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                        Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

  

2021 թվականի մարտի 1 

ք. Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2021 թվականի մարտի 1-ի  

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 19-Ի N 39-Ա  

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 16-Ա 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,  

«Էներգետիկայի մասին»  օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ 

հոդվածը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի 

բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 

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

53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ԱՐՄԵՆ-ՇԻՆ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերության 2021 թվականի փետրվարի 1-ի 

գրությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի Հանրապե-

տության նախագահների և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի միջև 

2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված համաձայնագիրն իր հետևանքներով, 

Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

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

1․Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2019 թվականի հուլիսի 19-ի ««ԱՐՄԵՆ-ՇԻՆ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությանը «ՍՊԻՏԱԿԱՋՈՒՐ» փոքր հիդրո-

էլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության 

լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 39-Ա որոշումը և այդ որոշմամբ 

«ԱՐՄԵՆ-ՇԻՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը 

տրամադրված «ՍՊԻՏԱԿԱՋՈՒՐ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրա-

կան էներգիայի (հզորության) արտադրության ԼԷ N 0005 լիցենզիանֈ 

2.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մարտի 2-ից:  
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                          Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

  

 

2021 թվականի մարտի 1 

ք. Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2021 թվականի մարտի 1-ի  

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 3-Ի N 16-Ա  

ՈՐՈՇՈՒՄՆ  ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 17-Ա 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը,  

«Էներգետիկայի մասին»  օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ 

հոդվածը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի 

բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 

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

53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական 

ընկերության 2021 թվականի փետրվարի 9-ի գրությունը՝ Արցախի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

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

1․Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2020 թվականի ապրիլի 3-ի ««Արցախ ՀԷԿ» բաց 

բաժնետիրական ընկերությանը «Հաթերք Սոլար» արևային էլեկտրակայանում 

էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա 

տրամադրելու մասին» N 16-Ա որոշումը և այդ որոշմամբ «Արցախ ՀԷԿ» բաց 

բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրված «Հաթերք Սոլար» արևային 

էլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության ԼԷ 

N 0005 լիցենզիանֈ 

2․«Արցախբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն ազատել 2020 

թվականի մարտի 4-ի N E/20/06100-749 գրությամբ տրված E2000014 բանկային 

երաշխիքի համաձայն Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի առջև ստանձնած 2 722 500 (երկու միլիոն յոթ հարյուր 

քսաներկու հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամի չափով երաշխիքային 

պարտավորությունիցֈ 

3.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի մարտի 2-ից: 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                    Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

  

2021 թվականի մարտի 1 

ք. Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

    «11» փետրվարի 2021թ.      № 29-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  

ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 20-րդ, 21-րդ հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 7-րդ կետը և «Պետրոսյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության տնօրենի դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2020 թվականի օգոստոսի 18-

ին դեղատնային գործունեության համար «Պետրոսյան» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրված թիվ Կ-XX-000365 լիցենզիան:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ. 

Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը  համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) «Պետրոսյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

«18» փետրվարի 2021թ.      № 34-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԴԵՆՏԱ ԳՐԻԿ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  

ՀԱՄԱՐ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20-րդ, 21-րդ 

հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և «Դենտա Գրիկ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրենի  դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2012 թվականի մարտի 29-ին 

ընտանեկան ստոմատոլոգիական, թերապևտիկ ստոմատոլոգիական և 

ատամնատեխնիկական գործունեության համար «Դենտա Գրիկ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրված թիվ Կ-XX-

000182 լիցենզիան:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը  համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) «Դենտա Գրիկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

«18» փետրվարի 2021թ.      № 35-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԴԵՆՏԱ ԳՐԻԿ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20-րդ, 21-րդ 

հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և «Դենտա Գրիկ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրենի  դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2013 թվականի հուլիսի 23-ին 

ընտանեկան ստոմատոլոգիական գործունեության համար «Դենտա Գրիկ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրված թիվ Կ-XX-

000220 լիցենզիան:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը  համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) «Դենտա Գրիկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

«18» փետրվարի 2021թ.      № 36-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԴԵՆՏԱ ԳՐԻԿ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  

ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 20-րդ, 21-րդ հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 7-րդ կետը և «ԴԵՆՏԱ ԳՐԻԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության տնօրենի դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2020 թվականի փետրվարի 20-

ին դեղատնային գործունեության համար «ԴԵՆՏԱ ԳՐԻԿ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրված թիվ Կ-ԴԳ-000360 

լիցենզիան:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը  համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) «ԴԵՆՏԱ ԳՐԻԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

«18» փետրվարի 2021թ.      № 37-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՖԱՐՄԱՑԻԱ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 20-րդ, 21-րդ հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 7-րդ կետը և «ՖԱՐՄԱՑԻԱ» փակ բաժնետիրական ընկերության 

տնօրենի դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2010 թվականի նոյեմբերի 10-

ին դեղատնային գործունեության համար «ՖԱՐՄԱՑԻԱ» փակ 

բաժնետիրական ընկերությանը տրված թիվ Կ-XX-000156 լիցենզիան:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ. 

Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը  համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) «ՖԱՐՄԱՑԻԱ» փակ բաժնետիրական ընկերության լիցենզիայի 

բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

«18» փետրվարի 2021թ.      № 38-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՖԱՐՄԱՑԻԱ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին»  օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասը և «Ֆարմացիա» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն 

Ա.Ավանեսյանի հայտը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ` 

 

1. «Ֆարմացիա» փակ բաժնետիրական ընկերության (2007 թվականի 

նոյեմբերի 21-ին տրված N Ա-XX-000028 լիցենզիա) դեղատնային 

գործունեության իրականացման վայրը` ԱՀ ք.Ստեփանակերտ, Հ.Թումանյան 

107 հասցեից փոխել ԱՀ ք. Ստեփանակերտ, Վ.Սարգսյան 15/2 հասցեի: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի գործունեության իրականացման վայրի 

վերաբերյալ կատարված փոփոխության մասին տեղեկության գրանցումը 

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

«18» փետրվարի 2021թ.      № 39-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՎԻԼԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին»  օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասը և «ՎԻԼԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության տնօրեն Վ.Սարգսյանի հայտը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ` 

 

1. «ՎԻԼԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության (2020 թվականի փետրվարի 3-ին տրված N Կ-ԴԳ-000357 

լիցենզիա) դեղատնային գործունեության իրականացման վայրը` ԱՀ 

ք.Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 7ա հասցեից փոխել ԱՀ ք. Ստեփանակերտ, 

Վ.Սարգսյան 3/43 հասցեի: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի գործունեության իրականացման վայրի 

վերաբերյալ կատարված փոփոխության մասին տեղեկության գրանցումը 

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

«18» փետրվարի 2021թ.      № 40-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՎԻԼԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասը և «ՎԻԼԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության տնօրեն Վ.Սարգսյանի հայտը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ` 

 

1. «ՎԻԼԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության (2020 թվականի փետրվարի 3-ին տրված N Կ-ԴԳ-000358 լիցեն-

զիա) դեղատնային գործունեության իրականացման վայրը` ԱՀ ք.Ստեփա-

նակերտ, Հեքիմյան 9/74 հասցեից փոխել ԱՀ ք. Ստեփանակերտ, Վ. Սարգսյան 

3/43 հասցեի: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ. 

Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի գործունեության իրականացման վայրի 

վերաբերյալ կատարված փոփոխության մասին տեղեկության գրանցումը 

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

«04» մարտի 2021թ.      № 46-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՌՈՆԱ ԱԹԱՅԱՆԻՆ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ 

ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20-րդ, 21-րդ 

հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և անհատ ձեռնարկատեր 

Ռոնա Աթայանի դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2018 թվականի մարտի 2-ին 

դեղատնային գործունեության համար անհատ ձեռնարկատեր Ռոնա 

Աթայանին տրված թիվ Ա-XX-000316 լիցենզիան:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ. 

Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը  համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) Անհատ ձեռնարկատեր Ռոնա Աթայանի լիցենզիայի բնօրինակը 

կցել նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

«8» մարտի 2021թ.      № 48-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՍԻ ԷՆԴ ԿԵՅ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ 

հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի  աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի 

պահանջներով 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ    ԵՄ` 

 

1. «ՍԻ ԷՆԴ ԿԵՅ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության (հասցե` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, 

Իսակովի 4ա) հայտը բավարարել և տալ դեղատնային գործունեություն 

(դեղատնային կրպակ) իրականացնելու համար մասնաճյուղի լիցենզիա: 

2.Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ. 

Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկության գրանցումը  

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

«8» մարտի 2021թ.      № 49-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԴԻՍՊԱՆՍԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ 

ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20-րդ, 21-րդ 

հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և 

«Մաշկավեներոլոգիական դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական ընկերության 

գործադիր տնօրենի  դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2012 թվականի փետրվարի 13-

ին բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման համար 

«Մաշկավեներոլոգիական դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 

տրված թիվ Կ-XX-000178 լիցենզիան:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ. 

Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը  համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) «Մաշկավեներոլոգիական դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական 

ընկերության լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը 

նորմատիվ իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

«8» մարտի 2021թ.      № 50-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԴԻՍՊԱՆՍԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ 

հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետի 

պահանջներով 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ    ԵՄ` 

 

1. «Մաշկավեներոլագիկան դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական 

ընկերության (հասցե` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, 

Առաքելյան 14) բժշկական օգնության և սպասարկման համար լիցենզիա 

տրամադրելու վերաբերյալ հայտը բավարարել և տրամադրել 

«մաշկաբանական, վեներաբանական, լաբորատոր ախտորոշիչ (կլինիկական, 

շճաբանական)» գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա, բժշկական 

օգնության և սպասարկման ձևը` հիվանդանոցային,  արտահիվանդանոցային:  
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) գրանցել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկությունը 

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ 

ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

«10» փետրվարի 2021թ.       N 13 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԱՄԻՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ  

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ  

ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածներով, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի և 7-րդ մասի 

դրույթներով, հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության ոլորտի լիցենզավորման հանձնաժողովի 2021 թվականի 

փետրվարի 10-ի N 01 եզրակացությունն ու «ԱՄԻՆ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերության 2021 թվականի փետրվարի 4-ին 

ներկայացրած դիմումը՝ 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել 2020 թվականի մայիսի 19-ին «ԱՄԻՆ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրված բույսերի 

պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների արտադրության 

և (կամ) վաճառքի N 000027 լիցենզիան (այսուհետ՝ լիցենզիա): 

2. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական բաժնին ապահովել՝  

1) լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) սույն հրամանի առաքումն Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարություն՝ հրապարակման համար: 

       

 

 

 Աշոտ Բախշիյան 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ 

ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

«15» փետրվարի 2021թ.       N 17 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԷԿՈ-ՖԱՐՄ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ  

ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

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

հոդվածներով, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի և 7-րդ մասի 

դրույթներով, հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության ոլորտի լիցենզավորման հանձնաժողովի 2021 թվականի 

փետրվարի 15-ի N 02 եզրակացությունն ու «ԷԿՈ-ՖԱՐՄ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերության 2021 թվականի փետրվարի 12-ին 

ներկայացրած դիմումը՝ 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել 2013 թվականի փետրվարի 5-ին «ԷԿՈ-

ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրված 

բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների 

արտադրության և (կամ) վաճառքի N 000015 լիցենզիան (այսուհետ՝ լիցենզիա): 

2. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական բաժնին ապահովել՝  

1) լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) սույն հրամանի առաքումն Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարություն՝ հրապարակման համար: 

 

 

                                                                                                 Աշոտ Բախշիյան 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ 

ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

«03» մարտի 2021թ.       N 43 

ք. Ստեփանակերտ  
 

«ԼԻԱՆԱ ԴԱՎԹՅԱՆ ԴԱՎԹԻ» ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋԸ ՏՐՎԱԾ 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

     Ղեկավարվելով «Լիցենավորման մասին» օրենքի 20-րդ, 22-րդ հոդված-

ներով, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի և 7-րդ մասի դրույթներով, հիմք 

ընդունելով Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտի 

լիցենզավորման հանձնաժողովի 2021 թվականի մարտի 3-ի N 03 եզրակացու-

թյունն ու «Լիանա Դավթյան Դավթի» անհատ ձեռնարկատիրոջ 2021 թվականի 

փետրվարի 25-ին ներկայացրած դիմումը՝ 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել 2019 թվականի մարտի 7-ին «Լիանա 

Դավթյան Դավթի» անհատ ձեռնարկատիրոջը տրված բույսերի 

պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների արտադրության 

և (կամ) վաճառքի N 000021 լիցենզիան (այսուհետ՝ լիցենզիա): 

      2. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական բաժնին ապահովել՝  

     1) լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում. 

     2) սույն հրամանի առաքումն Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարություն՝ հրապարակման համար: 

 

 

 

                                                                                                 Աշոտ Բախշիյան 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,  

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն 

5 մարտի 2021թ.                                               N 88-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 169/Ն 

ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով   «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածով. 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ ` 

1. Արցախի Հանրապետության կրթության,  գիտության և մշակույթի  

նախարարի 2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ի «Հանրակրթական հիմնական 

ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական 

ուսումնական հաստատությունների 2020-2021 ուսումնական տարվա 

օրինակելի ուսումնական պլանները հաստատելու մասին» N 169/Ն 

հրամանում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը՝   

1) հրամանի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերում «և մշակույթի» բառերը 

փոխարինել  «, մշակույթի և սպորտի» բառերով.  

 2) հրամանով հաստատված հավելվածի՝  

ա. 4-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

«4. Ուսումնական պարապմունքները Հաստատությունում սկսվում են 

2020 թվականի սեպտեմբերի 14-ին, ավարտվում 2021 թվականի հունիսի 5-ին՝ 

12-րդ դասարանների համար, հունիսի 12-ին՝ առաջին և երկրորդ 

դասարանների համար և հունիսի 19-ին՝ 3-11-րդ դասարանների համար, 6-

օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում ապահովելով առնվազն 30 

ուսումնական շաբաթ՝ առաջին, 32՝ երկրորդ և 34՝ 3-12-րդ դասարանների 

համար».  

բ. 14-րդ կետի «մարտի 22-ից ապրիլի 4-ը» բառերը փոխարինել «մարտի 

22-28-ը» բառերով. 

գ. 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «մարտի 29-ից» բառերից հետո լրացնել 

«սովորողի» բառը. 

դ. 21-րդ կետի 6-րդ ենթակետում, 36-րդ կետում, 40-րդ կետում, 50-րդ 

կետի 8-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունում «հունիսի 12» բառերի 

հոլովաձևերը փոխարինել «հունիսի 5» բառերի՝ համապատասխան 

հոլովաձևերով. 

ե. 30-րդ կետում «հունիսի 12-ը» բառերը փոխարինել «հունիսի 19-ը» 

բառերով. 

զ. 2-րդ կետում, 50-րդ կետի՝ 3-րդ ենթակետում, 6-րդ ենթակետի «գ» 

պարբերությունում, 8-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունում «և մշակույթի» 

բառերը փոխարինել «, մշակույթի և սպորտի» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
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ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,  

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ                                     Լ. ՂԱՐԱԽԱՆՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի մարտի 5 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

 ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

2021 թվականի մարտի 15-ի  

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 30/Ղ ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

N 41-Ն 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը` 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   Ե Մ՝ 

 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային պետական 

վարչության 2002 թվականի հուլիսի 15-ի ««Առևտրի հարկի հաշվարկման և 

վճարման կարգի մասին» հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 30/Ղ 

հրամանով հաստատված հրահանգի` 

1) N 1 հավելվածի հայտարարագրում` 

ա. «Սույնով հայտարարում եմ, որ» բառերը հանել, 

բ. «ա» և «բ» կետերն ուժը կորցրած ճանաչել, 

2) NN 2 և 2ա հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝  

համաձայն հավելվածի: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                 Դ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

 

2021 թվականի մարտի 15 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության պետական  

եկամուտների կոմիտեի նախագահի 

2021 թվականի մարտի 15-ի N 41-Ն հրամանի 

 

«Հավելված 2  

«Առևտրի հարկի հաշվարկման և  

վճարման կարգի մասին» հրահանգի 

 

Ձև 

 

 

Առևտրի հարկի հաշվարկ 
Փաստաթղթի հերթական համարը 

________________________________ 
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից) 

1. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը         

2. Իրավաբանական անձի անվանումը  

կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, 

ազգանունը 

 

3. Գտնվելու (բնակության) վայրը   

4. Հեռախոսահամարը    

5. Ներկայացման ամսաթիվը, ամիսը, 

տարեթիվը  

 

 Չափի միավորը Հազար ՀՀ դրամ 
 

Հաշվետու ժամանակաշրջանը`  20___ թ. ______________ ամիս 

 

6. Առևտրական օբյեկտների 

տեսակները (խանութ, կրպակ (տաղավար), պահեստ) հասցեն 

  

  

  

  

  
 

7.  Մատակարարներից ստացված հարկային հաշիվներում (ներմուծման 

դեպքում` մաքսային  հայտարարագրերում) առանձնացված ԱԱՀ-ի 

գումարը 

X 

7.1.  հաշվետու ամսվա սկզբում  

7.2.  հաշվետու ամսում ստացված  

8.  Հաշվետու ամսում իրացման ընդհանուր շրջանառությունը  

9.  Առևտրի հարկ վճարողի կողմից հաշվետու ամսում դուրս գրված 

հարկային հաշվում նշված ԱԱՀ-ի գումարը 
X 

9.1.  մատակարարներից ստացված հարկային հաշվի (ներմուծման 

դեպքում`  մաքսային հայտարարագրի) հիման վրա 
 

9.2.  առանց մատակարարներից ստացված հարկային հաշվի 

(ներմուծման դեպքում` մաքսային հայտարարագրի) 
 

10. Հաշվետու ամսում առևտրի հարկով հարկվող շրջանառությունը  

(8 - 9.2), այդ թվում` 

 

10.1.  ազատված  շրջանառություն  

11.  Առևտրի հարկի դրույքաչափը  

12.  Հարկվող շրջանառության նկատմամբ հաշվետու ամսում 

հաշվարկված  առևտրի հարկի գումարը 

 

13.  Հաշվետու ամսում  ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումարը  

14. Առևտրի հարկի գումարից նվազեցվող գումարի հաշվարկման համար 

ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումարի նկատմամբ դրույքաչափը 

 

15.  Հաշվետու ամսում առևտրի հարկի գումարից նվազեցվող գումարը  

16.  Նախորդ ամիսներում  ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի մասով  
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առևտրի հարկի գումարից չնվազեցված և հաշվետու ամիս փոխանցված 

գումարը 

17.  Ընդամենը հաշվետու ամսում առևտրի հարկի գումարից նվազեցվող 

գումարը 

 

18.  Հաշվետու ամսում առևտրի հարկի նվազագույն գումարը (1%)  

19.  Հաշվետու ամսում հաշվարկված առևտրի հարկի գումարը  

20.  Ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի մասով առևտրի հարկի 

գումարից չնվազեցվող և հաջորդ ամիսներ փոխանցվող գումարը 

 

21.  Հաշվետու ամսում նվազեցման ենթակա առևտրի հարկի գումարը  

22.  Հաշվետու ամսում վճարման ենթակա առևտրի հարկի գումարը  

23.  Հաշվետու ամսում վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարը (9.2-րդ կետի 

գումարը) 

 

24.  Հարկային արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող 

հավաստագրի գործողության ժամկետում ներառված ամիսներին 

առևտրի հարկով հարկվող շրջանառությունը` աճողական 

 

 

 
Առևտրի հարկ վճարողների կողմից առևտրական գործունեության (վաճառքի) 

նպատակներով ձեռք բերված ապրանքների դիմաց մատակարարներից ստացված 

հաշվարկային փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկություններ 

       Աղյուսակ 

հ/հ 

Ի
ր

ա
վ

ա
բա

ն
ա

կ
ա

ն
 

ա
ն

ձ
ի

 ա
ն

վ
ա

ն
ո

ւմ
ը

 

կ
ա

մ
 ա

ն
հ

ա
տ

 

ձ
ե

ռ
ն

ա
ր

կ
ա

տ
ի

ր
ո

ջ 

ա
ն

ո
ւն

ը
, 

ա
զ

գ
ա

ն
ո

ւն
ը

 

Հ
ա

ր
կ

 վ
ճ

ա
ր

ո
ղ

ի
 

հ
ա

շվ
ա

ռ
մ

ա
ն

 

հ
ա

մ
ա

ր
ը

 (
Հ

Վ
Հ

Հ
) 

Հ
ա

շվ
ա

ր
կ

ա
յի

ն
 

փ
ա

ս
տ

ա
թ

ղ
թ

ի
 

հ
ա

մ
ա

ր
ը

 

Հ
ա

շվ
ա

ր
կ

ա
յի

ն
 

փ
ա

ս
տ

ա
թ

ղ
թ

ի
 

ա
մ

ս
ա

թ
ի

վ
ը

 

Գ
ո

ւմ
ա

ր
ը

 

Ն
շո

ւմ
ն

ե
ր

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       
       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



126 

 

       

       

Ընդամենը   

 

 

 Տնօրեն (անհատ ձեռնարկատեր)     ________________            _______________________  

                                                                           (ստորագրություն)                                                (անուն, ազգանուն)     

Կ.Տ.   
  

 Հաշվապահ                                          ________________            ________________________ 
                                                                                                                           (ստորագրություն)                                                 (անուն, ազգանուն)     

 
Հաշվարկը լրացվում է երկու օրինակից, որոնք ներկայացվում են հարկային մարմին: 

Հաշվարկը առձեռն հարկային մարմին ներկայացնելու դեպքում` հարկային մարմնի կողմից 

գրանցվելուց հետո մեկ օրինակը հանձնվում է հարկ վճարողին:  
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Կ Ա Ր Գ  

ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ԼՐԱՑՄԱՆ 

 

1. Առևտրի հարկի հաշվարկը (այսուհետ` հաշվարկ) լրացվում է հազար 

դրամներով՝ ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ:  

2. Հաշվարկի 1-ին կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը            

(ՀՎՀՀ-ն): 

3. Հաշվարկի 2-րդ կետում լրացվում է իրավաբանական անձի անվանումը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը:  

4. Հաշվարկի 3-րդ կետում լրացվում է իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը: 

5. Հաշվարկի 4-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի աշխատանքային  (անհատ 

ձեռնարկատիրոջ համար` բնակության վայրի) հեռախոսահամարը: 

6. Հաշվարկի 5-րդ կետում լրացվում է հաշվարկի ներկայացման ամսաթիվը, 

ամիսը, տարեթիվը: Փոստով հաշվարկը ներկայացնելու դեպքում, անկախ 

հաշվարկում նշված ամսաթվից, հաշվարկի ներկայացման ամսաթիվ է համարվում 

փոստային բաժանմունքի ընդունման օրվա օրացուցային կնիքի արտատիպը: 

Հաշվարկը առձեռն ներկայացվելու դեպքում ներկայացման օր է համարվում 

հաշվարկը հարկային մարմին հանձնելու օրը:  

7. Հաշվարկի 6-րդ կետում լրացվում են առևտրական գործունեության 

իրականացման  օբյեկտների տեսակները և հասցեները: 

8. Հաշվարկի 7.1-ին կետում լրացվում է հաշվետու ամսվա սկզբին ապրանքային 

մնացորդի մասով մատակարարներից ստացված  հարկային հաշիվներում 

(ներմուծման դեպքում` մաքսային հայտարարագրերում) առանձնացված ԱԱՀ-ի 

գումարը:  

9. Հաշվարկի 7.2-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ամսում ձեռք բերված 

ապրանքների մասով մատակարարներից ստացված հարկային հաշիվներում 

(ներմուծման դեպքում` մաքսային հայտարարագրերում) առանձնացված ԱԱՀ-ի 

գումարը: 

10. Հաշվարկի 8-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ամսում առևտրի հարկ վճարողի 

կողմից մատակարարված ապրանքների և մատուցված ծառայությունների իրացման 

ընդհանուր շրջանառությունը` ներառյալ 9.1-ին և 9.2-րդ կետերի հանրագումարը: 

11. Հաշվարկի 9.1-ին կետում լրացվում է հաշվետու ամսում «Առևտրի հարկի 

մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետի պահանջների պահպանմամբ առևտրի հարկ 

վճարողի կողմից դուրս գրված հարկային հաշվում նշված ԱԱՀ-ի գումարները: 

12. Հաշվարկի 9.2-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ամսում «Առևտրի հարկի 

մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետի պահանջների խախտմամբ առևտրի հարկ 

վճարողի կողմից դուրս գրված հարկային հաշվում նշված ԱԱՀ-ի գումարները:  

13. Հաշվարկի 10-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ամսում առևտրի հարկով 

հարկվող շրջանառությունը՝ 8-րդ և 9.2-րդ կետերի տարբերությունը: 

14. Հաշվարկի 10.1-ին կետում լրացվում է հարկային արտոնություններից օգտվելու 

իրավունքը հաստատող հավաստագրի հիման վրա հաշվետու ամսում ազատված 

շրջանառությունը: 

15. Հաշվարկի 11-րդ կետում լրացվում է առևտրի հարկի դրույքաչափը (2021 

թվականի համար` 2 տոկոս, 2022 թվականից սկսած՝ 3 տոկոս): 

16. Հաշվարկի 12-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ամսում հարկվող 

շրջանառության նկատմամբ հաշվարկված առևտրի հարկի գումարը (12 = 10 x 11): 

17. Հաշվարկի 13-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ամսում ապրանքների 

ձեռքբերման ծախսերի գումարը: 

18. Հաշվարկի 14-րդ կետում լրացվում է առևտրի հարկի գումարից նվազեցվող 

գումարի հաշվարկման համար ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումարի 

նկատմամբ դրույքաչափը (2021 թվականի համար` 1 տոկոս, 2022 թվականից սկսած՝ 2 

տոկոս): 

19. Հաշվարկի 15-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ամսում ապրանքների ձեռքբեր-

ման ծախսերի մասով առևտրի հարկի գումարից նվազեցվող գումարը (15 = 13 x 14): 

20. Հաշվարկի 16-րդ կետում լրացվում է նախորդ ամիսներում ապրանքների 

ձեռքբերման ծախսերի մասով առևտրի հարկի գումարից չնվազեցված և հաշվետու 

ամիս փոխանցված գումարը: 
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21. Հաշվարկի 17-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ամսում առևտրի հարկի 

գումարից նվազեցվող գումարը (17 = 15 + 16): 

22. Հաշվարկի 18-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ամսում առևտրի հարկի 

նվազագույն գումարը (10 x1%): 

23. Հաշվարկի 19-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ամսում հաշվարկված առևտրի 

հարկի գումարը (եթե (12-17) < 18, ապա 19=18, եթե (12-17)≥ 18, ապա 19=(12-17): 

24. Հաշվարկի 20-րդ կետում լրացվում է ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի 

մասով առևտրի հարկի գումարից չնվազեցվող և հաջորդ ամիսներ փոխանցվող 

գումարը (եթե (12-17)<18, ապա 20=[17-(12-18)], եթե (12-17) ≥ 18 ապա 20=0):  

25. Հաշվարկի 21-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ամսում նվազեցման ենթակա 

առևտրի հարկի գումարը (10.1/10 x100 x19/100): 

26. Հաշվարկի 22-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ամսում վճարման ենթակա  

առևտրի հարկի գումարը (19-21): 

27. Հաշվարկի 23-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ամսում վճարման ենթակա 

ԱԱՀ-ի գումարը: 

28. Հաշվարկի 24-րդ կետում լրացվում է հարկային արտոնություններից օգտվելու 

իրավունքը հաստատող հավաստագրի գործողության ժամկետում ներառված 

ամիսներին առևտրի հարկով հարկվող շրջանառությունը` աճողական:  
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Հավելված 2ա  

«Առևտրի հարկի հաշվարկման և  

վճարման կարգի մասին» հրահանգի 

 

Ձև 

 
 

Առևտրի հարկի հաշվարկ 

(կիսամյակային հաշվարկ-հաշվետվություն 

ներկայացնող անհատ ձեռնարկատիրոջ 

համար) 

Փաստաթղթի հերթական համարը 

________________________________ 
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից) 

1. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը         

2. Անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, 

ազգանունը 

 

3. Բնակության վայրը   

4. Ներկայացման ամսաթիվը, ամիսը, 

տարեթիվը  

 

 Չափի միավորը Հազար ՀՀ դրամ 

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանը`  20___ թ. ________________ կիսամյակ 

 

5. Առևտրական օբյեկտների 

տեսակները (խանութ, կրպակ (տաղավար),  պահեստ) հասցեն 

  

  

  

  

  

 

6.  Հաշվետու կիսամյակի ամիսները       

7.  Մատակարարներից ստացված հարկային 

հաշիվներում (ներմուծման դեպքում` մաքսային  

հայտարարագրերում) առանձնացված ԱԱՀ-ի 

գումարը 

X X X X X X 

7.1.  ամսվա սկզբում       

7.2.  ամսում ստացված       

8.  Հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

իրացման ընդհանուր շրջանառությունը 

      

9.  Առևտրի հարկ վճարողի կողմից հաշվետու 

կիսամյակում (ըստ ամիսների) դուրս գրված 

հարկային հաշվում նշված ԱԱՀ-ի գումարը 

X X X X X X 

9.1.  մատակարարներից ստացված հարկային 

հաշվի (ներմուծման դեպքում՝ մաքսային 

հայտարարագրի) հիման վրա 

      

9.2.  առանց մատակարարներից ստացված 

հարկային հաշվի (ներմուծման դեպքում`  

մաքսային հայտարարագրի) 

      

10.  Հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

առևտրի հարկով հարկվող շրջանառությունը   

(8 - 9.2), այդ թվում` 

      

10.1.  ազատված  շրջանառություն       

11.  Առևտրի հարկի դրույքաչափը  

12. Հարկվող շրջանառության նկատմամբ հաշվետու 

կիսամյակում (ըստ ամիսների) հաշվարկված  

առևտրի հարկի գումարը 
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13.  Հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումարը 

      

14.  Առևտրի հարկի գումարից նվազեցվող գումարի 

հաշվարկման համար ապրանքների ձեռքբերման 

ծախսերի գումարի նկատմամբ դրույքաչափը 

 

15.  Հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

առևտրի հարկի գումարից նվազեցվող գումարը 

      

16.  Նախորդ ամիսներում  ապրանքների 

ձեռքբերման ծախսերի մասով առևտրի հարկի 

գումարից չնվազեցված և հաշվետու կիսամյակում 

(ըստ ամիսների) փոխանցված գումարը 

      

17.  Ընդամենը հաշվետու կիսամյակում (ըստ 

ամիսների) առևտրի հարկի գումարից նվազեցվող 

գումարը 

      

18.  Հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

առևտրի հարկի նվազագույն գումարը (1%) 

      

19.  Հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

հաշվարկված առևտրի հարկի գումարը 

      

20.  Ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի մասով 

առևտրի հարկի գումարից չնվազեցվող և հաջորդ  

ամիսներ փոխանցվող գումարը 

      

21.  Հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

նվազեցման ենթակա առևտրի հարկի գումարը 

      

22.  Հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

վճարման ենթակա առևտրի հարկի գումարը 

      

23.  Հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարը (9.2-րդ կետի 

գումարը) 

      

24.  Հարկային արտոնություններից օգտվելու իրա-

վունքը հաստատող հավաստագրի գործողության 

ժամկետում ներառված ամիսներին առևտրի 

հարկով հարկվող շրջանառությունը`աճողական 

      

 

 
Առևտրի հարկ վճարողների կողմից առևտրական գործունեության (վաճառքի) 

նպատակներով ձեռք բերված ապրանքների դիմաց մատակարարներից ստացված 

հաշվարկային փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկություններ 

       Աղյուսակ 
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Ընդամենը   

 

 

 Անհատ ձեռնարկատեր                   ________________            _______________________  

                                                                     (ստորագրություն)                                                (անուն, ազգանուն)     

 
 

Հաշվարկը լրացվում է երկու օրինակից, որոնք ներկայացվում են հարկային մարմին: 

Հաշվարկը առձեռն հարկային մարմին ներկայացնելու դեպքում` հարկային մարմնի կողմից 

գրանցվելուց հետո մեկ օրինակը հանձնվում է անհատ ձեռնարկատիրոջը:  
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Կ Ա Ր Գ  

ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ԼՐԱՑՄԱՆ (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ-

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ ՀԱՄԱՐ) 

 

1. Առևտրի հարկի հաշվարկը (կիսամյակային հաշվարկ-հաշվետվություն 

ներկայացնող անհատ ձեռնարկատիրոջ համար) (այսուհետ` հաշվարկ) լրացվում է 

հազար դրամներով՝ ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ: 

2.  Հաշվարկի 1-ին կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը   

(ՀՎՀՀ-ն): 

3. Հաշվարկի 2-րդ կետում լրացվում է անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, 

ազգանունը:  

4. Հաշվարկի  3-րդ կետում լրացվում է անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության 

վայրի հասցեն: 

5. Հաշվարկի 4-րդ կետում լրացվում է հաշվարկի ներկայացման ամսաթիվը, 

ամիսը, տարեթիվը: Փոստով հաշվարկը ներկայացնելու դեպքում, անկախ 

հաշվարկում նշված ամսաթվից, հաշվարկի ներկայացման ամսաթիվ է համարվում 

փոստային բաժանմունքի ընդունման օրվա օրացուցային կնիքի արտատիպը: 

Հաշվարկը առձեռն ներկայացվելու դեպքում ներկայացման օր է համարվում 

հաշվարկը հարկային մարմին հանձնելու օրը:  

6. Հաշվարկի 5-րդ կետում լրացվում են առևտրական գործունեության 

իրականացման  օբյեկտների տեսակները և հասցեները: 

7. Հաշվարկի 6-րդ կետում լրացվում են հաշվետու կիսամյակի ամիսները՝ ըստ 

հաջորդականության: 

8. Հաշվարկի 7.1-ին կետում լրացվում է հաշվետու կիսամյակի յուրաքանչյուր 

ամսվա սկզբին ապրանքային մնացորդի մասով մատակարարներից ստացված  

հարկային հաշիվներում (ներմուծման դեպքում` մաքսային հայտարարագրերում) 

առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարը:  

9. Հաշվարկի 7.2-րդ կետում լրացվում է հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

ձեռք բերված ապրանքների մասով մատակարարներից ստացված հարկային 

հաշիվներում (ներմուծման դեպքում` մաքսային հայտարարագրերում) առանձնացված 

ԱԱՀ-ի գումարը: 

10. Հաշվարկի 8-րդ կետում լրացվում է հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

առևտրի հարկ վճարողի կողմից մատակարարված ապրանքների և մատուցված 

ծառայությունների իրացման ընդհանուր շրջանառությունը` ներառյալ 9.1-ին և 9.2-րդ 

կետերի հանրագումարը: 

11. Հաշվարկի 9.1-ին կետում լրացվում է հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

«Առևտրի հարկի մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետի պահանջների 

պահպանմամբ առևտրի հարկ վճարողի կողմից դուրս գրված հարկային հաշվում 

նշված  ԱԱՀ-ի գումարները: 

12. Հաշվարկի 9.2-րդ կետում լրացվում է հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

«Առևտրի հարկի մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետի պահանջների խախտմամբ 

առևտրի հարկ վճարողի կողմից դուրս գրված հարկային հաշվում նշված ԱԱՀ-ի 

գումարները:  

13. Հաշվարկի 10-րդ կետում լրացվում է հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

հարկվող շրջանառությունը՝ 8-րդ և 9.2-րդ կետերի տարբերությունը: 

14. Հաշվարկի 10.1-ին կետում լրացվում է հարկային արտոնություններից օգտվելու 

իրավունքը հաստատող հավաստագրի հիման վրա հաշվետու կիսամյակում (ըստ 

ամիսների) ազատված շրջանառությունը: 

15. Հաշվարկի 11-րդ կետում լրացվում է առևտրի հարկի դրույքաչափը (2021 

թվականի համար` 2 տոկոս, 2022 թվականից սկսած՝ 3 տոկոս): 

16. Հաշվարկի 12-րդ կետում լրացվում է հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների)  

հարկվող շրջանառության նկատմամբ հաշվարկված առևտրի հարկի գումարը             

(12 = 10 x 11): 

17. Հաշվարկի 13-րդ կետում լրացվում է հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումարը: 

18. Հաշվարկի 14-րդ կետում լրացվում է առևտրի հարկի գումարից նվազեցվող 

գումարի հաշվարկման համար ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի գումարի 
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նկատմամբ դրույքաչափը (2021 թվականի համար` 1 տոկոս, 2022 թվականից սկսած՝ 2 

տոկոս): 

19. Հաշվարկի 15-րդ կետում լրացվում է հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի մասով առևտրի հարկի գումարից նվազեցվող 

գումարը (15 = 13 x 14): 

20. Հաշվարկի 16-րդ կետում լրացվում է նախորդ ամիսներում ապրանքների 

ձեռքբերման ծախսերի մասով առևտրի հարկի գումարից չնվազեցված և հաշվետու 

կիսամյակում (ըստ ամիսների) փոխանցված գումարը: 

21. Հաշվարկի 17-րդ կետում լրացվում է հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

առևտրի հարկի գումարից նվազեցվող գումարը (17 = 15 + 16): 

22. Հաշվարկի 18-րդ կետում լրացվում է հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

առևտրի հարկի նվազագույն գումարը (10 x1%): 

23. Հաշվարկի 19-րդ կետում լրացվում է հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

հաշվարկված առևտրի հարկի գումարը (եթե (12-17) < 18, ապա 19=18, եթե (12-17)≥ 18, 

ապա 19=(12-17): 

24. Հաշվարկի 20-րդ կետում լրացվում է ապրանքների ձեռքբերման ծախսերի 

մասով առևտրի հարկի գումարից չնվազեցվող և հաջորդ ամիսներ փոխանցվող 

գումարը (եթե (12-17)<18, ապա 20=[17-(12-18)], եթե (12-17) ≥ 18 ապա 20=0):  

25. Հաշվարկի 21-րդ կետում լրացվում է հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

նվազեցման ենթակա առևտրի հարկի գումարը (10.1/10 x100 x19/100): 

26.  Հաշվարկի 22-րդ կետում լրացվում է հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

վճարման ենթակա  առևտրի հարկի գումարը (19-21): 

27. Հաշվարկի 23-րդ կետում լրացվում է հաշվետու կիսամյակում (ըստ ամիսների) 

վճարման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարը: 

28. Հաշվարկի 24-րդ կետում լրացվում է հարկային արտոնություններից օգտվելու 

իրավունքը հաստատող հավաստագրի գործողության ժամկետում ներառված 

ամիսներին առևտրի հարկով հարկվող շրջանառությունը` աճողական:»:  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

 ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

2021 թվականի մարտի 15-ի  

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ 

ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԱՊՐԻԼԻ 4-Ի N 3-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ  

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 42-Ն 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

 

 
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ՝ 

 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր հարկային պետական ծառայության 2011 թվականի ապրիլի 4-ի 

«Հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալների և ուղղիչ 

գործակիցների, սահմանային չափի ցուցանիշների մասին հայտարարության, 

համամասնությունների մասին տեղեկանքի ձևերը և դրանց լրացման 

կարգերը հաստատելու, հարկային մարմնի մի շարք հրամաններ ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 3-Ն հրամանում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները և լրացումները. 

1) հրամանի 1-ին կետում՝ 

ա. 26-րդ ենթակետում «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» 

կետադրական նշանով, 

բ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 27-րդ ենթակետ. 

«27) ըստ նախնական պատվերների` համապատասխան պայմանա-

գրերի համաձայն, պատվիրատուի ներքին սպառման համար նախատեսված 

օբյեկտներում հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման գործունե-

ության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի 

մասին հայտարարության ձևը և լրացման կարգը՝ համաձայն N 27 

հավելվածի:», 

2) հրամանով հաստատված NN 1 և 15 հավելվածների հայտարարու-

թյունների ձևերի՝ 

ա. 7-րդ կետի աղյուսակում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

սյունակ. 

« Նվազեցման ենթակա հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ  

   

   

   

   

   

  », 

բ. 8-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել, 

3) հրամանով հաստատված NN 1, 10, 14 և 15 հավելվածների 

հայտարարությունների լրացման կարգերի՝ 
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ա. նախավերջին պարբերությունում լրացնել հետևյալ բովանդակու-

թյամբ նոր նախադասություն. 

««Նվազեցման ենթակա հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» 

սյունակում լրացվում է համապատասխան ամսվա համար նվազեցման 

ենթակա հաստատագրված վճարի չափը` հազար դրամով, ստորակետից 

հետո մեկ նիշի ճշտությամբ:», 

բ. վերջին պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել, 

4) հրամանով հաստատված N 4 հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի, 

5) հրամանով հաստատված N 6 հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն N 2 հավելվածի, 

6) հրամանով հաստատված NN 8 և 9 հավելվածները շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն N 3 հավելվածի, 

7) հրամանով հաստատված NN 10 և 14 հավելվածների 

հայտարարությունների ձևերի՝ 

ա. 6-րդ կետի աղյուսակում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

սյունակ. 

« Նվազեցման ենթակա հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ  

   

   

   

   

   

  », 

բ. 7-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել, 

8) հրամանով հաստատված N 11 հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն N 4 հավելվածի, 

9) հրամանով հաստատված NN 20-26 հավելվածները շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն N 5 հավելվածի, 

10) հրամանում լրացնել N 27 հավելված՝ համաձայն N 6 հավելվածի: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                 Դ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

 

2021 թվականի մարտի 15 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության պետական  

եկամուտների կոմիտեի նախագահի 

2021 թվականի մարտի 15-ի N 42-Ն հրամանի 

 

«Հավելված N 4 

ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 

2011թ. ապրիլի 4-ի թիվ 3-Ն հրամանի 

 

Ձև 

 

________________ սպասարկող ստորաբաժանման 

 պետ՝ ____________________ 

 

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՌԵՎՏՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐՈՒՄ ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ  

ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ 

 

1. Հարկ վճարողի անվանումը ___________________________________________________  

 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 

3. Գտնվելու վայրը _____________________________________________________________ 

4. Գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն) _______________________________ 

 

5.  «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 252-րդ հոդվածով 

սահմանված պատիկ թիվը 

660 

 

6. Ելակետային տվյալ և ուղղիչ 

գործակից 

Խանութ, կրպակ (տաղավար) և այլ 

վաճառատեղ 

6.1. Առևտրական տարածքը (մ2)   

6.2. Գտնվելու վայրի հետ կապված  

 

Տարեթիվը, 

ամիսը 

Հավաստագրում  

ներառված 

ամիսը 

Ամսվա համար 

հաստատագրված 

վճարի չափը*, 

հազար դրամ 

Նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված 

վճարի չափը, հազար 

դրամ 

    

    

    

    

 

*Հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկելիս Ստեփանակերտ քաղաքում լրացուցիչ 

կիրառվում է 0,5 գործակից, իսկ այլ վայրերում` 0,3 գործակից: 

 

 

 

 

 

 

Վճարողի 

(պաշտոնատար անձի) 

ստորագրությունը 

 

Կ.Տ. 

«____»____________ 20   թ. 

 

գրանցված է ________________ սպասարկող 

ստորաբաժանման  կողմից 

թիվ ______ «___»    ______________ 20    թ. 

 

Կ.Տ. 
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ԱՌԵՎՏՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐՈՒՄ ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ 

ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

Հայտարարությունը ներկայացվում է առևտրի իրականացման վայրում գտնվող 10 

քառակուսի մետր առևտրական տարածքը չգերազանցող խանութների, կրպակների, 

տաղավարների և այլ վաճառատեղերի միջոցով առևտրական գործունեություն 

իրականացնող հաստատագրված վճար վճարողների կողմից: Հայտարարությունը 

լրացվում է երկու օրինակից և ներկայացվում հաստատագրված վճար վճարողի 

հաշվառման վայրի հարկային մարմին: Հարկային մարմնի կողմից հայտարարությունը 

հաշվառվելուց (գրանցվելուց) և կնքվելուց հետո մեկ օրինակը վերադարձվում է 

հաստատագրված վճար վճարողին: 

Գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) համար 

ներկայացվում է առանձին հայտարարություն:  

1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը: 

2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն): 

3-րդ կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի գտնվելու վայրը: 

4-րդ կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի գործունեության 

իրականացման վայրը (հասցեն): 

6.1-ին կետում լրացվում է խանութի, կրպակի, տաղավարի կամ այլ 

վաճառատեղի առևտրական տարածքը (մ2): 

6.2-րդ կետում լրացվում է խանութի, կրպակի, տաղավարի կամ այլ 

վաճառատեղի գտնվելու վայրի հետ կապված «Հաստատագրված վճարների մասին» 

օրենքի 254-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ուղղիչ գործակիցը: 

Աղյուսակի «Տարեթիվը, ամիսը» սյունակում հաջորդականությամբ լրացվում են 

գործունեության իրականացման տարեթիվը և ամիսները, «Հավաստագրում ներառված 

ամիսը» սյունակում՝ հարկային արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող 

հավաստագրի գործողության ժամկետում ներառված ամիսները, «Ամսվա համար 

հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» սյունակում՝ առևտրի իրականացման 

վայրում առևտրական գործունեությունից «Հաստատագրված վճարների մասին» 

օրենքի 252-րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր ամսվա համար հաշվարկված 

հաստատագրված վճարի չափը` հազար դրամով, ստորակետից հետո մեկ նիշի 

ճշտությամբ (660 x ելակետային տվյալ x ուղղիչ գործակից), իսկ «Նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» սյունակում՝ համապատասխան ամսվա 

համար նվազեցման ենթակա հաստատագրված վճարի չափը` հազար դրամով, 

ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ:»: 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության պետական  

եկամուտների կոմիտեի նախագահի 

2021 թվականի մարտի 15-ի N 42-Ն հրամանի 

 

«Հավելված N 6 

ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 

2011թ. ապրիլի 4-ի թիվ 3-Ն հրամանի 

 

Ձև 

 

________________ սպասարկող ստորաբաժանման 

 պետ՝ ____________________ 

 

 
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ 

ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 
1. Հարկ վճարողի անվանումը ___________________________________________________  

 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 

 

3. Հանրային սննդի օբյեկտի գտնվելու վայրը (հասցեն) _____________________________ 

 

4. Հանրային սննդի օբյեկտի տեսակը _____________________________________________ 

 

5.  «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածով 

սահմանված պատիկ թիվը 

1 500 

 

6. Ելակետային տվյալ և ուղղիչ գործակիցներ 

Շինութ-

յունների 

ներսում 

Բա-

ցօթյա 

Արտաքին 

բուֆետ 

Ելակետային տվյալ 

6.1. Սպասարկման մակերեսը (մ2)    

Ուղղիչ գործակից 

6.2. Տարածքի օգտագործման X 0,7 X 

Լրացուցիչ ուղղիչ գործակիցներ 

6.3. Բար-վարյետեների, բեմական ցուցադրումներ 

ունեցող այլ վայրերի (օբյեկտների), ինչպես նաև 

գիշերային (24:00-ից մինչև 6:00) ժամերին 

աշխատող բարերի համար 

  

X 

6.4. Սպառողների սահմանափակ քանակակազմ 

ունեցող վայրերի համար 

  
X 

6.5. Մայիս-սեպտեմբեր ամիսների համար X 1,2 X 

6.6. Հանրային սննդի օբյեկտի գտնվելու վայրի հետ 

կապված 
      

6.7. Առևտրի իրականացման վայրերում արտաքին 

բուֆետների (շարժական և հատուկ սարքավորում-

ներով խոհարարական արտադրանքի 

պատրաստմամբ և սպասարկմամբ զբաղվող) և 

սպասարկման սրահ չունեցող այլ վայրերի համար 

X X 
0,5 

6.8. Ասկերանի, Մարտակերտի, Մարտունու շրջան-

ներում հանդիսությունների, արարողությունների 

կամ համանման այլ միջոցառումների 

կազմակերպման համար նախատեսված` 80 

 X 
X 
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քառակուսի մետր և ավելի մակերես ունեցող սրահի 

միջոցով իրականացվող գործունեության համար 

7. Հաստատագրված վճարի ամսական չափը*` 

հազար դրամ, առանց մայիս-սեպտեմբեր ամիսների 

համար նախատեսված 1,2 գործակցի կիրառման 

   

7.1. Հաստատագրված վճարի ամսական չափը*` 

հազար դրամ, մայիս-սեպտեմբեր ամիսների 

համար նախատեսված 1,2 գործակցի կիրառմամբ 

X  
X 

 

Օբյեկտի զբաղեցրած սպասարկման սրահի (սրահների)  

մակերեսների հետ կապված լրացուցիչ ուղղիչ գործակից 

մինչև 

50մ2 

մինչև 

150մ2 

մինչև 

300մ2 

300մ2 գերազանցող 

մակերեսի համար 

500մ2 գերազանցող 

մակերեսի համար 

0,75 0,85 1,0 0,6 0,3 

 

Տարեթիվը, 

ամիսը 

Հավաստագրում  

ներառված 

ամիսը 

Ամսվա համար 

հաստատագրված 

վճարի չափը*, 

հազար դրամ 

Նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված 

վճարի չափը, հազար 

դրամ 

    

    

    

    

 

 

*Հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկելիս (բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի) 

լրացուցիչ կիրառվում է 0,3 գործակից: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վճարողի 

(պաշտոնատար անձի) 

ստորագրությունը 

 

Կ.Տ. 

«____»____________ 20   թ. 

 

գրանցված է ________________ սպասարկող 

ստորաբաժանման  կողմից 

թիվ ______ «___»    ______________ 20    թ. 

 

Կ.Տ. 
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ 

ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

Հայտարարությունը լրացվում է երկու օրինակից և ներկայացվում 

հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային մարմին: Հարկային 

մարմնի կողմից հայտարարությունը հաշվառվելուց (գրանցվելուց) և կնքվելուց հետո 

մեկ օրինակը վերադարձվում է հաստատագրված վճար վճարողին: 

Գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) համար 

ներկայացվում է առանձին հայտարարություն: 

1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը: 

2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն): 

3-րդ կետում լրացվում է հանրային սննդի օբյեկտի գտնվելու վայրը (հասցեն): 

4-րդ կետում լրացվում է հանրային սննդի օբյեկտի տեսակը: 

6.1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճարի չափի հաշվարկման համար 

ելակետային տվյալը` հանրային սննդի օբյեկտի սպասարկման սրահի մակերեսը (մ2): 

6.3-րդ կետում լրացվում է «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 36-րդ 

հոդվածով սահմանված լրացուցիչ ուղղիչ գործակիցը (1,5): 

6.4-րդ կետում լրացվում է սպառողների սահմանափակ քանակակազմ ունեցող 

վայրերի համար «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածով 

սահմանված լրացուցիչ ուղղիչ գործակիցը (0,5): 

6.6-րդ կետում լրացվում է Շուշիի և  Քաշաթաղի շրջաններում գտնվող 

հանրային սննդի օբյեկտների համար «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 36-

րդ հոդվածով սահմանված լրացուցիչ ուղղիչ գործակիցը (0,5): 

6.8-րդ կետում լրացվում է Ասկերանի, Մարտակերտի և Մարտունու 

շրջաններում հանդիսությունների, արարողությունների կամ համանման այլ 

միջոցառումների կազմակերպման համար նախատեսված` 80 քառակուսի մետր և 

ավելի մակերես ունեցող սրահի միջոցով հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող 

գործունեության համար «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածով 

սահմանված լրացուցիչ ուղղիչ գործակիցը (0,5): 

7-րդ կետի համապատասխան սյունակում լրացվում է հանրային սննդի 

ոլորտում գործունեության իրականացման համար «Հաստատագրված վճարների 

մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի համաձայն հաշվարկված հաստատագրված վճարի 

չափը` հազար դրամով` ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ (1 500 x 

ելակետային տվյալ x ուղղիչ գործակիցներ): Ընդ որում` 7-րդ կետում բացօթյա վայրերի 

համար հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկվում է առանց մայիս-սեպտեմբեր 

ամիսների համար նախատեսված 1,2 գործակցի կիրառման, իսկ 7.1-ին կետում` 

մայիս-սեպտեմբեր ամիսների համար նախատեսված 1,2 գործակցի կիրառմամբ: 

Աղյուսակի «Տարեթիվը, ամիսը» սյունակում հաջորդականությամբ լրացվում են 

գործունեության իրականացման տարեթիվը և ամիսները, «Հավաստագրում ներառված 

ամիսը» սյունակում՝ հարկային արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող 

հավաստագրի գործողության ժամկետում ներառված ամիսները, «Ամսվա համար 

հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» սյունակում՝ 7-րդ կամ 7.1-ին կետի 

յուրաքանչյուր  ամսվա  համար  հաշվարկված  հաստատագրված  վճարի չափը` 

հազար դրամով, ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ, իսկ «Նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» սյունակում՝ համապատասխան ամսվա 

համար նվազեցման ենթակա հաստատագրված վճարի չափը` հազար դրամով, 

ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ:»: 
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Հավելված N 3 

Արցախի Հանրապետության պետական  

եկամուտների կոմիտեի նախագահի 

2021 թվականի մարտի 15-ի N 42-Ն հրամանի 

 

«Հավելված N 8 

ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 

2011թ. ապրիլի 4-ի թիվ 3-Ն հրամանի 

 

Ձև 

 

________________ սպասարկող ստորաբաժանման 

 պետ՝ ____________________ 

 
 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԲԱՂՆԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ՑՆՑՈՒՂԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ 

ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 
1. Հարկ վճարողի անվանումը ___________________________________________________  

 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 

 

3. Գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն) _____________________________ 

 

4.  «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 363-րդ հոդվածով 

սահմանված պատիկ թիվը 

2 000 

 

Ելակետային տվյալ և ուղղիչ 

գործակից 

Սաունաների և 

(կամ) շոգե-

բաղնիքների 

Սաունաներում և (կամ) 

շոգեբաղնիքներում 

չընդգրկված բաղնիքների 

և (կամ) ցնցուղարանների 

5. Ելակետային տվյալը` 

գործունեության կազմակերպման 

շենք-շինությունների ընդհանուր 

մակերեսը (մ2) 

  

6. Ուղղիչ գործակիցը 0,5 0,25 

 

Տարեթիվը, 

ամիսը 

Հավաստագրում  

ներառված 

ամիսը 

Ամսվա համար 

հաստատագրված 

վճարի չափը*, 

հազար դրամ 

Նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված 

վճարի չափը, հազար 

դրամ 

    

    

    

    

 

*Հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկելիս (բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի) 

լրացուցիչ կիրառվում է 0,3 գործակից: 

Վճարողի 

(պաշտոնատար անձի) 

ստորագրությունը 

 

Կ.Տ. 

«____»____________ 20   թ. 

 

գրանցված է ________________ սպասարկող 

ստորաբաժանման  կողմից 

թիվ ______ «___»    ______________ 20    թ. 

 

Կ.Տ. 



142 

 

 

 
ԲԱՂՆԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ՑՆՑՈՒՂԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ 

ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

Հայտարարությունը լրացվում է երկու օրինակից և ներկայացվում 

հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային մարմին: Հարկային 

մարմնի կողմից հայտարարությունը հաշվառվելուց (գրանցվելուց) և կնքվելուց հետո 

մեկ օրինակը վերադարձվում է հաստատագրված վճար վճարողին: 

Գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) համար 

ներկայացվում է առանձին հայտարարություն: 

1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը: 

2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն): 

3-րդ կետում լրացվում է բաղնիքների և ցնցուղարանների կազմակերպման 

գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն): 

5-րդ կետում լրացվում է հաստատագրված վճարի չափի հաշվարկման համար 

ելակետային տվյալը` բաղնիքների և ցնցուղարանների գործունեության 

կազմակերպման շենք-շինությունների մակերեսը` քառակուսի մետրով: 

Աղյուսակի «Տարեթիվը, ամիսը» սյունակում հաջորդականությամբ լրացվում են 

գործունեության իրականացման տարեթիվը և ամիսները, «Հավաստագրում ներառված 

ամիսը» սյունակում՝ հարկային արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող 

հավաստագրի գործողության ժամկետում ներառված ամիսները, «Ամսվա համար 

հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» սյունակում՝ բաղնիքների և 

ցնցուղարանների կազմակերպման գործունեությունից «Հաստատագրված վճարների 

մասին» օրենքի 363-րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր ամսվա համար 

հաշվարկված հաստատագրված վճարի չափը` հազար դրամով, ստորակետից հետո 

մեկ նիշի ճշտությամբ (2 000 x ելակետային տվյալ x ուղղիչ գործակից), իսկ 

«Նվազեցման ենթակա հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» սյունակում՝ 

համապատասխան ամսվա համար նվազեցման ենթակա հաստատագրված վճարի 

չափը` հազար դրամով, ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ: 
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Հավելված N 9 

ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 

2011թ. ապրիլի 4-ի թիվ 3-Ն հրամանի 

 

Ձև 

 

________________ սպասարկող ստորաբաժանման 

 պետ՝ ____________________ 

 
 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԵՎ 

 ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 
1. Հարկ վճարողի անվանումը ___________________________________________________  

 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 

 

3. Գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն) _____________________________ 

 
4. Ավտոմեքենայի մակնիշը __________________ պետ.համարանիշը _________________ 

 

5. Ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար ավտոմոբիլային տրանսպորտով կանոնա-

վոր փոխադրումների, մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրում-

ների կազմակերպման լիցենզիայի _________________ ներդիրի _____________________ 
                                                                                                   (համարը)                                                                   (համարը, գործողության ժամկետը) 

6. «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 39-րդ հոդվածով սահմանված պատիկ թիվը 

թեթև մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների համար 2 000 

ավտոբուսների և միկրոավտոբուսների համար 100 

 

7. Ելակետային տվյալներ և  

ուղղիչ գործակիցներ 

Թեթև 

մարդա-

տար 

Բեռնա-

տար 

17 և ավելի 

նստատեղ 

ունեցող 

ավտոբուս 

9-16 նստա-

տեղ ունեցող 

միկրոավ-

տոբուս 

Ելակետային տվյալներ 

7.1.Բեռնատարողություն (տ.) X  X X 

7.2.Նստատեղերի քանակ X X   

Ուղղիչ գործակիցներ 

7.3.Գոտիականության հետ կապված  1,2 X X 

7.4.Երթուղիների հետ կապված X X   

Լրացուցիչ ուղղիչ գործակիցներ 

7.5.Ներհանրապետական 

երթուղիների համար 
X X 0,8 X 

7.6. Կառավարության սահմանած 

ցանկում ընդգրկված երթուղիների 

համար 

X X 0,5 0,5 

 

8. Թեթև մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների հաստատագրված վճարի 

հաշվարկ 
 

Տարեթիվը, 

ամիսը 

Հավաստագրում  

ներառված 

ամիսը 

Ամսվա համար 

հաստատագրված 

վճարի չափը*, 

հազար դրամ 

Նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված 

վճարի չափը, հազար 

դրամ 
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Տ
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ր
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,  

ա
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ի
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ը
 

Ավտոբուսներով և  

աիկրոավտոբուսներով 

 գործունեության 

 իրականացման օրերը 

Ընդամենը 

Ա
մ

ս
վ

ա
 հ

ա
մ

ա
ր

 հ
ա
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տ

ա
տ

ա
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ր
վ

ա
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ր

ի
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ա

ր
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ա

մ
 

Ն
վ

ա
զ
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ա
ն

 ե
ն

թ
ա

կ
ա

 

հ
ա
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տ

ա
տ
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ի
  

չա
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ը
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փ
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ս
տ
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չվ
ա
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ա
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ի
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ր
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ր
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     

 

 
*Հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկելիս թեթև մարդատար և բեռնատար 

ավտոմեքենաներով գործունեության իրականացման համար Ստեփանակերտ քաղաքում 

լրացուցիչ կիրառվում է 0,5 գործակից, իսկ այլ վայրերում` ներառյալ ավտոբուսներով և 

միկրոավտոբուսներով գործունեության իրականացման համար` 0,3 գործակից: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վճարողի 

(պաշտոնատար անձի) 

ստորագրությունը 

 

Կ.Տ. 

«____»____________ 20   թ. 

 

գրանցված է ________________ սպասարկող 

ստորաբաժանման  կողմից 

թիվ ______ «___»    ______________ 20    թ. 

 

Կ.Տ. 
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ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ 

ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

Հայտարարությունը լրացվում է երկու օրինակից և ներկայացվում 

հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային մարմին: Հարկային 

մարմնի կողմից հայտարարությունը հաշվառվելուց (գրանցվելուց) և կնքվելուց հետո 

մեկ օրինակը վերադարձվում է հաստատագրված վճար վճարողին:  

Հայտարարությունը լրացվում է յուրաքանչյուր ավտոտրանսպորտային միջոցի 

համար: 

1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը: 

2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն): 

3-րդ կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի փաստացի 

գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն), երթուղին: 

4-րդ կետում լրացվում է ավտոմեքենայի մակնիշը, պետհամարանիշը: 

Կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնելու դեպքում լրացվում է դեղին 

հիմնագույնի համարանիշը: 

5-րդ կետում լրացվում է ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար 

ավտոմոբիլային տրանսպորտով կանոնավոր փոխադրումների, մարդատար-տաքսի 

ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման համար տրված 

լիցենզիայի համարը, ներդիրի համարն ու գործողության ժամկետը: 

7.1-ին կետում լրացվում է բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցի 

բեռնատարողությունը` տոննայով: 

7.2-րդ կետի համապատասխան սյունակում լրացվում է ավտոբուսի կամ 

միկրոավտոբուսի նստատեղերի քանակը: 

7.3-րդ կետում լրացվում է «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 41-րդ 

հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված համապատասխան ուղղիչ գործակիցը: 

7.4-րդ կետի համապատասխան սյունակում լրացվում է ավտոբուսով կամ 

միկրոավտոբուսով իրականացվող ավտոտրանսպորտային գործունեությունից 

հաստատագրված վճարի հաշվարկման համար «Հաստատագրված վճարների մասին» 

օրենքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ա» կետով սահմանված` երթուղիների հետ 

կապված համապատասխան ուղղիչ գործակիցը: 

Թեթև մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաներով գործունեություն 

իրականացնողները 8-րդ կետի աղյուսակի «Տարեթիվը, ամիսը» սյունակում 

հաջորդականությամբ լրացնում են գործունեության իրականացման տարեթիվը և 

ամիսները, «Հավաստագրում ներառված ամիսը» սյունակում՝ հարկային 

արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող հավաստագրի գործողության 

ժամկետում ներառված ամիսները, «Ամսվա համար հաստատագրված վճարի չափը, 

հազար դրամ» սյունակում՝ թեթև մարդատար ավտոմեքենայով 

ուղևորափոխադրումների կամ բեռնատար ավտոմեքենայով բեռնափոխադրումների 

համար յուրաքանչյուր ամսվա համար հաշվարկված հաստատագրված վճարի չափը` 

հազար դրամով, ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ, ընդ որում` 

հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկվում է թեթև մարդատար ավտոմեքենայով 

ուղևորափոխադրումների համար` 2 000 x 1,0 x ուղղիչ գործակից, բեռնատար 

ավտոմեքենայով բեռնափոխադրումների համար` 2 000 x բեռնատարողություն x 

ուղղիչ գործակից, իսկ «Նվազեցման ենթակա հաստատագրված վճարի չափը, հազար 

դրամ» սյունակում՝ համապատասխան ամսվա համար նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված վճարի չափը` հազար դրամով, ստորակետից հետո մեկ նիշի 

ճշտությամբ: 

Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով գործունեություն իրականացնողները 

գործունեության իրականացման օրերին վերաբերող աղյուսակում «Տարեթիվը, ամիսը» 

սյունակում հաջորդականությամբ լրացնում են գործունեության իրականացման 

տարեթիվը և ամիսները: Գործունեության իրականացման օրերը պարտադիր նշվում 

են օղակով, իսկ հանգստյան օրերը՝ անկյունագծից անկյունագիծ խաչաձև ջնջելու 

միջոցով: Լրիվ ամիս (բոլոր օրերը) աշխատել նախատեսելու դեպքում օղակի ձևով 

նշումներ չեն կատարվում: «Ընդամենը» սյունակում լրացվում է համապատասխան 

ամսվա ընթացքում գործունեության իրականացման օրերի քանակը` թվով և տառերով: 
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«Ամսվա համար հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» սյունակում լրացվում է 

համապատասխան ամսվա համար ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով 

գործունեության իրականացման համար հաստատագրված վճարի չափը` հազար 

դրամով, ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ (100 x նստատեղերի քանակ x 

ամսվա ընթացքում տրանսպորտային գործունեության իրականացման օրերի թիվ 

(բայց ոչ պակաս չվացուցակի օրերից) x ուղղիչ գործակից x լրացուցիչ ուղղիչ 

գործակիցներ): «Նվազեցման ենթակա հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» 

սյունակում լրացվում է համապատասխան ամսվա համար նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված վճարի չափը` հազար դրամով, ստորակետից հետո մեկ նիշի 

ճշտությամբ:»: 
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Հավելված N 4 

Արցախի Հանրապետության պետական  

եկամուտների կոմիտեի նախագահի 

2021 թվականի մարտի 15-ի N 42-Ն հրամանի 

 

«Հավելված N 11 

ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 

2011թ. ապրիլի 4-ի թիվ 3-Ն հրամանի 

 

Ձև 

 

________________ սպասարկող ստորաբաժանման 

 պետ՝ ____________________ 

 
 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՎՏՈՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ԿԵՏԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  

ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ 

ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ 

 
1. Հարկ վճարողի անվանումը ___________________________________________________  

 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 

 

3. Ավտոտեխսպասարկման կայանի (կետի) գտնվելու վայրը ______________________ 

 

4.  «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 54-րդ հոդվածով 

սահմանված պատիկ թիվը 

15 000 

 

5. Տեխնիկական սպասարկման աշխատատեղերի քանակը _________________________  
                                                                                                                                                                                  (թվով և տառերով) 

6. Ավտոտեխսպասարկման կայանի (կետի) գտնվելու վայրի հետ կապված ուղղիչ 

գործակիցը ____ 

Տարեթիվը, 

ամիսը 

Հավաստագրում  

ներառված 

ամիսը 

Ամսվա համար 

հաստատագրված 

վճարի չափը*, 

հազար դրամ 

Նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված 

վճարի չափը, հազար 

դրամ 

    

    

    

    

 

*Հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկելիս Ստեփանակերտ քաղաքում լրացուցիչ 

կիրառվում է 0,5 գործակից, իսկ այլ վայրերում` 0,3 գործակից: 

 

 

 

 

 

 

Վճարողի 

(պաշտոնատար անձի) 

ստորագրությունը 

 

Կ.Տ. 

«____»____________ 20   թ. 

 

գրանցված է ________________ սպասարկող 

ստորաբաժանման  կողմից 

թիվ ______ «___»    ______________ 20    թ. 

 

Կ.Տ. 
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ԱՎՏՈՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ԿԵՏԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ 

ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

Հայտարարությունը լրացվում է երկու օրինակից և ներկայացվում 

հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային մարմին: Հարկային 

մարմնի կողմից հայտարարությունը հաշվառվելուց (գրանցվելուց) և կնքվելուց հետո 

մեկ օրինակը վերադարձվում է հաստատագրված վճար վճարողին: 

Գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) համար 

ներկայացվում է առանձին հայտարարություն: 

1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը: 

2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն): 

3-րդ կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի փաստացի 

գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն): 

5-րդ կետում լրացվում է ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 

սպասարկման աշխատատեղերի քանակը: 

6-րդ կետում լրացվում է «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 551-ին 

հոդվածով սահմանված համապատասխան ուղղիչ գործակիցը: 

Աղյուսակի «Տարեթիվը, ամիսը» սյունակում հաջորդականությամբ լրացվում են 

գործունեության իրականացման տարեթիվը և ամիսները, «Հավաստագրում ներառված 

ամիսը» սյունակում՝ հարկային արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող 

հավաստագրի գործողության ժամկետում ներառված ամիսները, «Ամսվա համար 

հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» սյունակում՝ ավտոտեխսպասարկման 

գործունեությունից «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 54-րդ հոդվածի 

համաձայն հաշվարկված հաստատագրված վճարի ամսական չափը` հազար դրամով, 

ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ (15 000 x ելակետային տվյալ x ուղղիչ 

գործակից), իսկ «Նվազեցման ենթակա հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» 

սյունակում՝ համապատասխան ամսվա համար նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված վճարի չափը` հազար դրամով, ստորակետից հետո մեկ նիշի 

ճշտությամբ:»: 
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Հավելված N 5 

Արցախի Հանրապետության պետական  

եկամուտների կոմիտեի նախագահի 

2021 թվականի մարտի 15-ի N 42-Ն հրամանի 

 

«Հավելված N 20 

ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 

2011թ. ապրիլի 4-ի թիվ 3-Ն հրամանի 

 

Ձև 

 

________________ սպասարկող ստորաբաժանման 

 պետ՝ ____________________ 

 
 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ 

ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ 

 
1. Հարկ վճարողի անվանումը ___________________________________________________  

 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 

 

3. Գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն) ______________________ 

 

4.  «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածով 

սահմանված պատիկ թիվը 

10 000 

 

5.  Տեղակայված մոնիտորների քանակը ________________________________________  
                                                                                                                                                                                  (թվով և տառերով) 

6. Համակարգչային խաղերի գտնվելու վայրի հետ կապված ուղղիչ գործակիցը _______ 

 

Տարեթիվը, 

ամիսը 

Հավաստագրում  

ներառված 

ամիսը 

Ամսվա համար 

հաստատագրված 

վճարի չափը*, 

հազար դրամ 

Նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված 

վճարի չափը, հազար 

դրամ 

    

    

    

    

 

*Հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկելիս Ստեփանակերտ քաղաքում լրացուցիչ 

կիրառվում է 0,5 գործակից, իսկ այլ վայրերում` 0,3 գործակից: 

 

 

 

 

Վճարողի 

(պաշտոնատար անձի) 

ստորագրությունը 

 

Կ.Տ. 

«____»____________ 20   թ. 

 

գրանցված է ________________ սպասարկող 

ստորաբաժանման  կողմից 

թիվ ______ «___»    ______________ 20    թ. 

 

Կ.Տ. 
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ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ 

ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

Հայտարարությունը լրացվում է երկու օրինակից և ներկայացվում 

հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային մարմին: Հարկային 

մարմնի կողմից հայտարարությունը հաշվառվելուց (գրանցվելուց) և կնքվելուց հետո 

մեկ օրինակը վերադարձվում է հաստատագրված վճար վճարողին: 

Գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) համար 

ներկայացվում է առանձին հայտարարություն:  

1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը: 

2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն): 

3-րդ կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի գործունեության 

իրականացման վայրը (հասցեն): 

5-րդ կետում լրացվում է տեղակայված մոնիտորների քանակը: 

6-րդ կետում լրացվում է համակարգչային խաղերի գտնվելու վայրի հետ 

կապված «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 90-րդ հոդվածով սահմանված 

համապատասխան ուղղիչ գործակիցը: 

Աղյուսակի «Տարեթիվը, ամիսը» սյունակում հաջորդականությամբ լրացվում են 

գործունեության իրականացման տարեթիվը և ամիսները, «Հավաստագրում ներառված 

ամիսը» սյունակում՝ հարկային արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող 

հավաստագրի գործողության ժամկետում ներառված ամիսները, «Ամսվա համար 

հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» սյունակում՝ համակարգչային խաղերի 

կազմակերպման գործունեությունից «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 88-

րդ հոդվածի համաձայն հաշվարկված հաստատագրված վճարի ամսական չափը` 

հազար դրամով, ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ (10 000 x ելակետային 

տվյալ x ուղղիչ գործակից), իսկ «Նվազեցման ենթակա հաստատագրված վճարի չափը, 

հազար դրամ» սյունակում՝ համապատասխան ամսվա համար նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված վճարի չափը` հազար դրամով, ստորակետից հետո մեկ նիշի 

ճշտությամբ: 
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Հավելված N 21 

ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 

2011թ. ապրիլի 4-ի թիվ 3-Ն հրամանի 

 

Ձև 

 

________________ սպասարկող ստորաբաժանման 

 պետ՝ ____________________ 

 
 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԲԻԼԻԱՐԴ ԽԱՂԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ  

ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 
1. Հարկ վճարողի անվանումը ___________________________________________________  

 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 

 

3. Գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն) ______________________ 

 

4.  «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 902-րդ հոդվածով 

սահմանված պատիկ թիվը 

20 000 

 

5. Տեղադրված խաղասեղանների քանակը ______________________________________  
                                                                                                                                                                                  (թվով և տառերով) 

6. Գործունեության իրականացման վայրի (օբյեկտի) գտնվելու վայրի հետ կապված 

ուղղիչ գործակիցը _____________ 

 

Տարեթիվը, 

ամիսը 

Հավաստագրում  

ներառված 

ամիսը 

Ամսվա համար 

հաստատագրված 

վճարի չափը*, 

հազար դրամ 

Նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված 

վճարի չափը, հազար 

դրամ 

    

    

    

    

 

*Հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկելիս Ստեփանակերտ քաղաքում լրացուցիչ 

կիրառվում է 0,5 գործակից, իսկ այլ վայրերում` 0,3 գործակից: 

 

 

 

 

 

Վճարողի 

(պաշտոնատար անձի) 

ստորագրությունը 

 

Կ.Տ. 

«____»____________ 20   թ. 

 

գրանցված է ________________ սպասարկող 

ստորաբաժանման  կողմից 

թիվ ______ «___»    ______________ 20    թ. 

 

Կ.Տ. 
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ԲԻԼԻԱՐԴ ԽԱՂԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ 

ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

Հայտարարությունը լրացվում է երկու օրինակից և ներկայացվում 

հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային մարմին: Հարկային 

մարմնի կողմից հայտարարությունը հաշվառվելուց (գրանցվելուց) և կնքվելուց հետո 

մեկ օրինակը վերադարձվում է հաստատագրված վճար վճարողին: 

Գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) համար 

ներկայացվում է առանձին հայտարարություն: 

1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը: 

2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն): 

3-րդ կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի գործունեության 

իրականացման վայրը (հասցեն): 

5-րդ կետում լրացվում է տեղադրված խաղասեղանների քանակը: 

6-րդ կետում լրացվում է բիլիարդ խաղի կազմակերպման գործունեության 

իրականացման վայրի (օբյեկտի) գտնվելու վայրի հետ կապված «Հաստատագրված 

վճարների մասին» օրենքի 904-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ուղղիչ 

գործակիցը: 

Աղյուսակի «Տարեթիվը, ամիսը» սյունակում հաջորդականությամբ լրացվում են 

գործունեության իրականացման տարեթիվը և ամիսները, «Հավաստագրում ներառված 

ամիսը» սյունակում՝ հարկային արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող 

հավաստագրի գործողության ժամկետում ներառված ամիսները, «Ամսվա համար 

հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» սյունակում՝ բիլիարդ խաղի 

կազմակերպման գործունեությունից «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 902-

րդ հոդվածի համաձայն հաշվարկված հաստատագրված վճարի ամսական չափը` 

հազար դրամով, ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ (20 000 x ելակետային 

տվյալ x ուղղիչ գործակից), իսկ «Նվազեցման ենթակա հաստատագրված վճարի չափը, 

հազար դրամ» սյունակում՝ համապատասխան ամսվա համար նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված վճարի չափը` հազար դրամով, ստորակետից հետո մեկ նիշի 

ճշտությամբ: 
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Հավելված N 22 

ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 

2011թ. ապրիլի 4-ի թիվ 3-Ն հրամանի 

 

Ձև 

 

________________ սպասարկող ստորաբաժանման 

 պետ՝ ____________________ 

 
 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ 

ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 
1. Հարկ վճարողի անվանումը ___________________________________________________  

 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 

 

3. Գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն) ______________________ 

 

4.  «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 933-րդ հոդվածով 

սահմանված պատիկ թիվը 

40 000 

 

5. Ատամնաբուժական ծառայությունների մատուցման համար նախատեսված 

բազկաթոռների քանակը ____________________________________________________  
                                                                                                                                   (թվով և տառերով) 

6. Ատամնաբուժական կետի գտնվելու վայրի հետ կապված ուղղիչ գործակիցը _______ 

 

Տարեթիվը, 

ամիսը 

Հավաստագրում  

ներառված 

ամիսը 

Ամսվա համար 

հաստատագրված 

վճարի չափը*, 

հազար դրամ 

Նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված 

վճարի չափը, հազար 

դրամ 

    

    

    

    

 

*Հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկելիս (բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի) 

լրացուցիչ կիրառվում է 0,3 գործակից: 

 

 

 

 

Վճարողի 

(պաշտոնատար անձի) 

ստորագրությունը 

 

Կ.Տ. 

«____»____________ 20   թ. 

 

գրանցված է ________________ սպասարկող 

ստորաբաժանման  կողմից 

թիվ ______ «___»    ______________ 20    թ. 

 

Կ.Տ. 
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ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ 

ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

Հայտարարությունը լրացվում է երկու օրինակից և ներկայացվում 

հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային մարմին: Հարկային 

մարմնի կողմից հայտարարությունը հաշվառվելուց (գրանցվելուց) և կնքվելուց հետո 

մեկ օրինակը վերադարձվում է հաստատագրված վճար վճարողին: 

Գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) համար 

ներկայացվում է առանձին հայտարարություն:  

1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը: 

2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն): 

3-րդ կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի գործունեության 

իրականացման վայրը (հասցեն): 

5-րդ կետում լրացվում է նախատեսված բազկաթոռների քանակը: 

6-րդ կետում լրացվում է ատամնաբուժական կետի գտնվելու վայրի հետ 

կապված «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 935-րդ հոդվածով սահմանված 

համապատասխան ուղղիչ գործակիցը: 

Աղյուսակի «Տարեթիվը, ամիսը» սյունակում հաջորդականությամբ լրացվում են 

գործունեության իրականացման տարեթիվը և ամիսները, «Հավաստագրում ներառված 

ամիսը» սյունակում՝ հարկային արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող 

հավաստագրի գործողության ժամկետում ներառված ամիսները, «Ամսվա համար 

հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» սյունակում՝ ատամնաբուժական 

ծառայությունների մատուցման գործունեությունից «Հաստատագրված վճարների 

մասին» օրենքի 933-րդ հոդվածի համաձայն հաշվարկված հաստատագրված վճարի 

ամսական չափը` հազար դրամով, ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ (40 000 x 

ելակետային տվյալ x ուղղիչ գործակից), իսկ «Նվազեցման ենթակա հաստատագրված 

վճարի չափը, հազար դրամ» սյունակում՝ համապատասխան ամսվա համար 

նվազեցման ենթակա հաստատագրված վճարի չափը` հազար դրամով, ստորակետից 

հետո մեկ նիշի ճշտությամբ: 
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Հավելված N 23 

ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 

2011թ. ապրիլի 4-ի թիվ 3-Ն հրամանի 

 

Ձև 

 

________________ սպասարկող ստորաբաժանման 

 պետ՝ ____________________ 

 
 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ 

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 
1. Հարկ վճարողի անվանումը ___________________________________________________  

 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 

 

3. Գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն) ______________________ 

 

4.  «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 938-րդ հոդվածով 

սահմանված պատիկ թիվը 

40 000 

 

5. Ատամնատեխնիկական ծառայությունների մատուցման աշխատատեղերի թիվը ___ 
                                                                                                                            (թվով և տառերով) 

6. Ատամնատեխնիկական ծառայությունների մատուցման կետի գտնվելու վայրի հետ 

կապված ուղղիչ գործակիցը __________________ 

7. Ատամնաբուժական պոլիկլինիկաների, կենտրոնների կամ կաբինետների կազմում 

գործող ատամնատեխնիկական յուրաքանչյուր աշխատատեղի համար լրացուցիչ 

ուղղիչ գործակիցը _____ 

 

Տարեթիվը, 

ամիսը 

Հավաստագրում  

ներառված 

ամիսը 

Ամսվա համար 

հաստատագրված 

վճարի չափը*, 

հազար դրամ 

Նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված 

վճարի չափը, հազար 

դրամ 

    

    

    

    

 

*Հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկելիս (բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի) 

լրացուցիչ կիրառվում է 0,3 գործակից: 

 

 

 

 

 

Վճարողի 

(պաշտոնատար անձի) 

ստորագրությունը 

 

Կ.Տ. 

«____»____________ 20   թ. 

 

գրանցված է ________________ սպասարկող 

ստորաբաժանման  կողմից 

թիվ ______ «___»    ______________ 20    թ. 

 

Կ.Տ. 
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ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ 

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

Հայտարարությունը լրացվում է երկու օրինակից և ներկայացվում 

հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային մարմին: Հարկային 

մարմնի կողմից հայտարարությունը հաշվառվելուց (գրանցվելուց) և կնքվելուց հետո 

մեկ օրինակը վերադարձվում է հաստատագրված վճար վճարողին: 

Գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) համար 

ներկայացվում է առանձին հայտարարություն: 

1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը: 

2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն): 

3-րդ կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի գործունեության 

իրականացման վայրը (հասցեն): 

5-րդ կետում լրացվում է աշխատատեղերի թիվը: 

6-րդ կետում լրացվում է ատամնատեխնիկական ծառայությունների 

մատուցման կետի գտնվելու վայրի հետ կապված «Հաստատագրված վճարների 

մասին» օրենքի 9310-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ուղղիչ գործակիցը: 

7-րդ կետում լրացվում է ատամնաբուժական պոլիկլինիկաների, կենտրոնների 

կամ կաբինետների կազմում գործող ատամնատեխնիկական յուրաքանչյուր 

աշխատատեղի համար «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 9310-րդ 

հոդվածով սահմանված լրացուցիչ ուղղիչ գործակիցը (0,8): 

Աղյուսակի «Տարեթիվը, ամիսը» սյունակում հաջորդականությամբ լրացվում են 

գործունեության իրականացման տարեթիվը և ամիսները, «Հավաստագրում ներառված 

ամիսը» սյունակում՝ հարկային արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող 

հավաստագրի գործողության ժամկետում ներառված ամիսները, «Ամսվա համար 

հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» սյունակում՝ ատամնատեխնիկական 

ծառայությունների մատուցման գործունեությունից «Հաստատագրված վճարների 

մասին» օրենքի 938-րդ հոդվածի համաձայն հաշվարկված հաստատագրված վճարի 

ամսական չափը` հազար դրամով, ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ (40 000 x 

ելակետային տվյալ x ուղղիչ գործակից x լրացուցիչ ուղղիչ գործակից), իսկ 

«Նվազեցման ենթակա հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» սյունակում՝ 

համապատասխան ամսվա համար նվազեցման ենթակա հաստատագրված վճարի 

չափը` հազար դրամով, ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ: 
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Հավելված N 24 

ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 

2011թ. ապրիլի 4-ի թիվ 3-Ն հրամանի 

 

Ձև 

 

________________ սպասարկող ստորաբաժանման 

 պետ՝ ____________________ 

 
 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ՄԵՏԱՂԱԴՐԱՄՈՎ ԵՎ (ԿԱՄ) ԹՂԹԱԴՐԱՄՈՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՎՏՈՄԱՏՆԵՐԻ 

ՄԻՋՈՑՈՎ ՍՆՆԴԻ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ 

 ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 
1. Հարկ վճարողի անվանումը ___________________________________________________  

 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 

 

3. Գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն) ______________________ 

 

4.  «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 25.7-րդ հոդվածով 

սահմանված պատիկ թիվը 

5 000 

 

5. Տեղադրված (առկա) ավտոմատների քանակը _________________________________  
                                                                                                                                                                                                       (թվով և տառերով) 

6. Գործունեության իրականացման վայրի գտնվելու վայրի հետ կապված ուղղիչ 

գործակիցը ___________ 

 

Տարեթիվը, 

ամիսը 

Հավաստագրում  

ներառված 

ամիսը 

Ամսվա համար 

հաստատագրված 

վճարի չափը*, 

հազար դրամ 

Նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված 

վճարի չափը, հազար 

դրամ 

    

    

    

    

 

* Հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկելիս Ստեփանակերտ քաղաքում լրացուցիչ կիրառվում 

է  0,5 գործակից, իսկ այլ վայրերում` 0,3 գործակից: 

 

 

 

 

 

 

Վճարողի 

(պաշտոնատար անձի) 

ստորագրությունը 

 

Կ.Տ. 

«____»____________ 20   թ. 

 

գրանցված է ________________ սպասարկող 

ստորաբաժանման  կողմից 

թիվ ______ «___»    ______________ 20    թ. 

 

Կ.Տ. 
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ՄԵՏԱՂԱԴՐԱՄՈՎ ԵՎ (ԿԱՄ) ԹՂԹԱԴՐԱՄՈՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՎՏՈՄԱՏՆԵՐԻ 

ՄԻՋՈՑՈՎ ՍՆՆԴԻ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ 

ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

 

Հայտարարությունը լրացվում է երկու օրինակից և ներկայացվում 

հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային մարմին: Հարկային 

մարմնի կողմից հայտարարությունը հաշվառվելուց (գրանցվելուց) և կնքվելուց հետո 

մեկ օրինակը վերադարձվում է հաստատագրված վճար վճարողին: 

Գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) համար 

ներկայացվում է առանձին հայտարարություն: 

1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը: 

2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն):  

3-րդ կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի գործունեության 

իրականացման վայրը (հասցեն): 

5-րդ կետում լրացվում է տեղադրված (առկա) ավտոմատների քանակը: 

6-րդ կետում լրացվում է մետաղադրամով և (կամ) թղթադրամով շահագործվող 

ավտոմատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեության 

իրականացման վայրի գտնվելու վայրի հետ կապված «Հաստատագրված վճարների 

մասին» օրենքի 25.9-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ուղղիչ գործակիցը: 

Աղյուսակի «Տարեթիվը, ամիսը» սյունակում հաջորդականությամբ լրացվում են 

գործունեության իրականացման տարեթիվը և ամիսները, «Հավաստագրում ներառված 

ամիսը» սյունակում՝ հարկային արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող 

հավաստագրի գործողության ժամկետում ներառված ամիսները, «Ամսվա համար 

հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» սյունակում՝ մետաղադրամով և (կամ) 

թղթադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման 

գործունեությունից «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 25.7-րդ հոդվածի 

համաձայն հաշվարկված հաստատագրված վճարի ամսական չափը` հազար դրամով, 

ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ (5 000 x ելակետային տվյալ x ուղղիչ 

գործակից), իսկ «Նվազեցման ենթակա հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» 

սյունակում՝ համապատասխան ամսվա համար նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված վճարի չափը` հազար դրամով, ստորակետից հետո մեկ նիշի 

ճշտությամբ: 
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Հավելված N 25 

ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 

2011թ. ապրիլի 4-ի թիվ 3-Ն հրամանի 

 

Ձև 

 

________________ սպասարկող ստորաբաժանման 

 պետ՝ ____________________ 

 
 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ՄԵՏԱՂԱԴՐԱՄՈՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՎՏՈՄԱՏՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԽԱՂԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ 

ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 
1. Հարկ վճարողի անվանումը ___________________________________________________  

 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 

 

3. Գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն) ______________________ 

 

4.  «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 90.7-րդ հոդվածով 

սահմանված պատիկ թիվը 

5 000 

 

5. Տեղադրված (առկա) ավտոմատների քանակը   _________________________________  
                                                                                                                                                                                                       (թվով և տառերով) 

6. Գործունեության իրականացման վայրի գտնվելու վայրի հետ կապված ուղղիչ 

գործակիցը ___________ 

 

Տարեթիվը, 

ամիսը 

Հավաստագրում  

ներառված 

ամիսը 

Ամսվա համար 

հաստատագրված 

վճարի չափը*, 

հազար դրամ 

Նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված 

վճարի չափը, հազար 

դրամ 

    

    

    

    

 

* Հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկելիս Ստեփանակերտ քաղաքում լրացուցիչ կիրառվում 

է  0,5 գործակից, իսկ այլ վայրերում` 0,3 գործակից: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վճարողի 

(պաշտոնատար անձի) 

ստորագրությունը 

 

Կ.Տ. 

«____»____________ 20   թ. 

 

գրանցված է ________________ սպասարկող 

ստորաբաժանման  կողմից 

թիվ ______ «___»    ______________ 20    թ. 

 

Կ.Տ. 
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ՄԵՏԱՂԱԴՐԱՄՈՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՎՏՈՄԱՏՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԽԱՂԵՐԻ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ 

ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  

 

Հայտարարությունը լրացվում է երկու օրինակից և ներկայացվում 

հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային մարմին: Հարկային 

մարմնի կողմից հայտարարությունը հաշվառվելուց (գրանցվելուց) և կնքվելուց հետո 

մեկ օրինակը վերադարձվում է հաստատագրված վճար վճարողին: 

Գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) համար 

ներկայացվում է առանձին հայտարարություն:  

1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը: 

2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն): 

3-րդ կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի գործունեության 

իրականացման վայրը (հասցեն): 

5-րդ կետում լրացվում է տեղադրված (առկա) ավտոմատների քանակը: 

6-րդ կետում լրացվում է մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների 

միջոցով խաղերի կազմակերպման գործունեության իրականացման վայրի գտնվելու 

վայրի հետ կապված «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 90.9-րդ հոդվածով 

սահմանված համապատասխան ուղղիչ գործակիցը: 

Աղյուսակի «Տարեթիվը, ամիսը» սյունակում հաջորդականությամբ լրացվում են 

գործունեության իրականացման տարեթիվը և ամիսները, «Հավաստագրում ներառված 

ամիսը» սյունակում՝ հարկային արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող 

հավաստագրի գործողության ժամկետում ներառված ամիսները, «Ամսվա համար 

հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» սյունակում՝ մետաղադրամով 

շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմակերպման գործունեությունից 

«Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 90.7-րդ հոդվածի համաձայն 

հաշվարկված հաստատագրված վճարի ամսական չափը` հազար դրամով, 

ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ (5 000 x ելակետային տվյալ x ուղղիչ 

գործակից), իսկ «Նվազեցման ենթակա հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» 

սյունակում՝ համապատասխան ամսվա համար նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված վճարի չափը` հազար դրամով, ստորակետից հետո մեկ նիշի 

ճշտությամբ: 
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Հավելված N 26 

ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 

2011թ. ապրիլի 4-ի թիվ 3-Ն հրամանի 

 

Ձև 

 

________________ սպասարկող ստորաբաժանման 

 պետ՝ ____________________ 

 
 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ, 

ՀԵԾԱՆԻՎՆԵՐԻ, ԱՆՎԱՉՄՈՒՇԿՆԵՐԻ, ՍԿՈՒՏԵՐՆԵՐԻ, ՀԻՐՈՍԿՈՒՏԵՐՆԵՐԻ ԵՎ 

ՀՈՎԵՐԲՈՐԴՆԵՐԻ ՎԱՐՁՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ 

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 
1. Հարկ վճարողի անվանումը ___________________________________________________  

 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 

 

3. Գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն) ______________________ 

 

4.  «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 93.12-րդ հոդվածով 

սահմանված պատիկ թիվը 

18 000 

 

5. Առկա մեխանիկական և էլեկտրական մանկական ավտոմեքենաների, հեծանիվների, 

անվաչմուշկների, սկուտերների, հիրոսկուտերների և հովերբորդների քանակը  ______ 
                                                                                                                                                                                                                                              (թվով և տառերով) 

6. Գործունեության իրականացման վայրի գտնվելու վայրի հետ կապված ուղղիչ 

գործակիցը ___________ 

 

Տարեթիվը, 

ամիսը 

Հավաստագրում  

ներառված 

ամիսը 

Ամսվա համար 

հաստատագրված 

վճարի չափը*, 

հազար դրամ 

Նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված 

վճարի չափը, հազար 

դրամ 

    

    

    

    

 

* Հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկելիս Ստեփանակերտ քաղաքում լրացուցիչ կիրառվում 

է  0,5 գործակից, իսկ այլ վայրերում` 0,3 գործակից: 

 

 

 

 

Վճարողի 

(պաշտոնատար անձի) 

ստորագրությունը 

 

Կ.Տ. 

«____»____________ 20   թ. 

 

գրանցված է ________________ սպասարկող 

ստորաբաժանման  կողմից 

թիվ ______ «___»    ______________ 20    թ. 

 

Կ.Տ. 
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ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ, 

ՀԵԾԱՆԻՎՆԵՐԻ, ԱՆՎԱՉՄՈՒՇԿՆԵՐԻ, ՍԿՈՒՏԵՐՆԵՐԻ, ՀԻՐՈՍԿՈՒՏԵՐՆԵՐԻ ԵՎ 

ՀՈՎԵՐԲՈՐԴՆԵՐԻ ՎԱՐՁՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ 

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՄԱՍԻՆ  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

 

Հայտարարությունը լրացվում է երկու օրինակից և ներկայացվում 

հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային մարմին: Հարկային 

մարմնի կողմից հայտարարությունը հաշվառվելուց (գրանցվելուց) և կնքվելուց հետո 

մեկ օրինակը վերադարձվում է հաստատագրված վճար վճարողին: 

Գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) համար 

ներկայացվում է առանձին հայտարարություն: 

1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը: 

2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն): 

3-րդ կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի գործունեության 

իրականացման վայրը (հասցեն): 

5-րդ կետում լրացվում է առկա մեխանիկական և էլեկտրական մանկական 

ավտոմեքենաների, հեծանիվների, անվաչմուշկների, սկուտերների, հիրոսկուտերների 

և հովերբորդների քանակը: 

6-րդ կետում լրացվում է մեխանիկական և էլեկտրական մանկական 

ավտոմեքենաների, հեծանիվների, անվաչմուշկների, սկուտերների, հիրոսկուտերների 

և հովերբորդների վարձույթի գործունեության իրականացման վայրի գտնվելու վայրի 

հետ կապված «Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 93.14-րդ հոդվածով 

սահմանված համապատասխան ուղղիչ գործակիցը: 

Աղյուսակի «Տարեթիվը, ամիսը» սյունակում հաջորդականությամբ լրացվում են 

գործունեության իրականացման տարեթիվը և ամիսները, «Հավաստագրում ներառված 

ամիսը» սյունակում՝ հարկային արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող 

հավաստագրի գործողության ժամկետում ներառված ամիսները, «Ամսվա համար 

հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» սյունակում՝ մեխանիկական և 

էլեկտրական մանկական ավտոմեքենաների, հեծանիվների, անվաչմուշկների, 

սկուտերների, հիրոսկուտերների և հովերբորդների վարձույթի գործունեությունից 

«Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքի 93.12-րդ հոդվածի համաձայն 

հաշվարկված հաստատագրված վճարի ամսական չափը` հազար դրամով, 

ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ (18 000 x ելակետային տվյալ x ուղղիչ 

գործակից), իսկ «Նվազեցման ենթակա հաստատագրված վճարի չափը, հազար դրամ» 

սյունակում՝ համապատասխան ամսվա համար նվազեցման ենթակա 

հաստատագրված վճարի չափը` հազար դրամով, ստորակետից հետո մեկ նիշի 

ճշտությամբ:»: 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

Հավելված N 6 

Արցախի Հանրապետության պետական  

եկամուտների կոմիտեի նախագահի 

2021 թվականի մարտի 15-ի N 42-Ն հրամանի 

 

«Հավելված N 27 

ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 

2011թ. ապրիլի 4-ի թիվ 3-Ն հրամանի 

 

Ձև 

 

________________ սպասարկող ստորաբաժանման 

 պետ՝ ____________________ 

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԸՍՏ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ` ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ 

ՀԱՄԱՁԱՅՆ, ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՆԵՐՔԻՆ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 

ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ  

ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ՄԱՍԻՆ 

 

20__ թ. _________________ ամսվա 

 
1. Հարկ վճարողի անվանումը ___________________________________________________  

 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 

 

3. Գտնվելու (բնակության) վայրը _____________________________________________ 

                                                                                                           (հազար դրամ) 

4. Հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման 

վայրը (հասցեն) 

5. Իրացման 

շրջանառությունը 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Իրացման ընդհանուր շրջանառությունը  

7. Դրույքաչափը  5% 

8. Հաստատագրված վճարի գումարը  

 

Վճարողի 

(պաշտոնատար անձի) 

ստորագրությունը 

 

Կ.Տ. 

«____»____________ 20   թ. 

 

 

 

 

 

 

 

գրանցված է ________________ սպասարկող 

ստորաբաժանման  կողմից 

թիվ ______ «___»    ______________ 20    թ. 

 

Կ.Տ. 
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ԸՍՏ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ` ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ 

ՀԱՄԱՁԱՅՆ, ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՆԵՐՔԻՆ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 

ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ 

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

 

Հայտարարությունը լրացվում է երկու օրինակից և ներկայացվում 

հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային մարմին: Հարկային 

մարմնի կողմից հայտարարությունը հաշվառվելուց (գրանցվելուց) և կնքվելուց հետո 

մեկ օրինակը վերադարձվում է հաստատագրված վճար վճարողին: 

Հայտարարությունում արժեքային մեծությունները լրացվում են հազար դրամներով` 

ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ:  

1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը: 

2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն): 

3-րդ կետում լրացվում է իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը, իսկ անհատ 

ձեռնարկատեր համարվող ֆիզիկական անձի դեպքում` բնակության վայրը: 

4-րդ սյունակում լրացվում են հաստատագրված վճար վճարողի կողմից 

ծառայությունների մատուցման վայրերը (հասցեները): 

5-րդ սյունակում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի տվյալ ամսվա 

իրացման շրջանառությունը՝ ըստ ծառայությունների մատուցման վայրերի 

(հասցեների): 

6-րդ կետում լրացվում է իրացման ընդհանուր շրջանառությունը՝ 5-րդ 

սյունակում լրացված թվերի հանրագումարը: 

8-րդ կետում լրացվում է հաստատագրված վճարի գումարը՝ որպես 6-րդ և 7-րդ 

կետերի արտադրյալ:»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


