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

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 16(380) «24» օգոստոսի 2019թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ
335

«Կուսակցությունների մասին» ԱՀ ՀՕ-103-Ն օրենքը

336

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» ԱՀ ՀՕ-104-Ն օրենքը
««Եկամտային հարկի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու

337

մասին» ԱՀ ՀՕ-105-Ն օրենքը
338

««Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-106-Ն
օրենքը

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
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342

343
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«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 663-Ն որոշումը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005
թվականի հունիսի 28-ի N 299 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» ԱՀ կառավարության N 665-Ն որոշումը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008
թվականի օգոստոսի 5-ի N 543-Ն որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 666-Ն որոշումը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008
թվականի օգոստոսի 5-ի N 544-Ն որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 667-Ն որոշումը
«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 678-Ն որոշումը
«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 679-Ն որոշումը
«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի
մարտի 11-ի N 137-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին»
ԱՀ կառավարության N 682-Ն որոշումը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005
թվականի փետրվարի 28-ի N 94 որոշման մեջ լրացում
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 683-Ն որոշումը
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348
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«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011
թվականի մայիսի 19-ի N 293-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 684-Ն որոշումը
ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
«էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման
կանոնները
սահմանելու
և
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2007
թվականի նոյեմբերի 27-ի N 16Ն որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները և
տնտեսական
մրցակցությունը
կարգավորող
պետական
հանձնաժողովի N 53-Ն որոշումը
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի նոյեմբերի 20-ի N 57-Ա
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի N 54-Ա որոշումը

ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ,
ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
350
351

352

353

354

355

«Նոտարական
տարածքները
սահմանելու
մասին»
ԱՀ
արդարադատության նախարարի N 91-Ն հրամանը
«Նոտարի ստաժոր ներգրավելու և ստաժավորում անցնելու
կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ արդարադատության նախարարի
N 92-Ն հրամանը
«Նոտարների վերապատրաստման կարգը և պայմանները
սահմանելու մասին» ԱՀ արդարադատության նախարարի N 94-Ն
հրամանը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության
նախարարի 2007 թվականի հուլիսի 16-ի թիվ 102 հրամանում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ
արդարադատության նախարարի N 96-Ն հրամանը
««Ավանեսյան դենտալ կլինիկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը բժշկական օգնության և սպասարկման
իրականացման լիցենզիա տալու մասին» ԱՀ առողջապահության
նախարարի N 222-Ա հրամանը
«Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր
իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2019-2020 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական
պլանները հաստատելու մասին» ԱՀ կրթության, գիտության և

սպորտի նախարարի N 221-Ն հրամանը
356
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360
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«Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության
դադարեցման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության
N 407-Ա հրամանը
«Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության
տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության
N 418-Ա հրամանը
«Կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումի հիման վրա
կենսաթոշակային հաշիվ բացելու մասին հարկային մարմնի
կողմից գործատուներին տեղեկացնելու կարգը սահմանելու
մասին» ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 213-Ն հրամանը
«Կենսաթոշակային ֆոնդի փայի սկզբնական անվանական արժեքը սահմանելու մասին» ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 214-Ն
հրամանը
«Մի քանի աղբյուրից ստացման ենթակա (ստացված) եկամտից
հաշվարկված և փոխանցված (գանձված)՝ սոցիալական վճարների առավելագույն չափը գերազանցող գումարները մասնակիցներին վերադարձնելու կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ
ֆինանսների նախարարի N 215-Ն հրամանը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր հարկային պետական ծառայության 2009 թվականի
դեկտեմբերի 29-ի թիվ 36/Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 217-Ն հրամանը
«Սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն
սահմանաչափերը
չկիրառելու
ու
սոցիալական
վճարի
հաշվարկման
օբյեկտի
առավելագույն
սահմանաչափերի
կիրառումը վերսկսելու մասին դիմումները հարկային մարմին
ներկայացնելու կարգը և դիմումների ձևերը սահմանելու մասին»
ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 218-Ն հրամանը
«Կենսաթոշակային տարիքը լրացած մասնակցի կողմից
սոցիալական վճարի կատարումը դադարեցնելու մասին դիմումը
հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը, դիմումի ձևը և
կուտակային
կենսաթոշակ
ստանալու
մասին
դիմումի
վերաբերյալ հարկային մարմնի կողմից գործատուներին
տեղեկացնելու կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ ֆինանսների
նախարարի N 219-Ն հրամանը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
հուլիսի 22-ին
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Գ Լ ՈՒ Խ 1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան
1. Սույն օրենքը սահմանում է կուսակցությունների իրավական
կարգավիճակը, կարգավորում է կուսակցությունների ստեղծման, պետական
գրանցման, կառուցվածքի, իրավունքների և պարտականությունների, գույքի
ձևավորման, դրա աղբյուրների, ֆինանսական գործունեության, կուսակցությունների հանրային աջակցության, կուսակցությունների հաշվետվությունների և աուդիտի, միջազգային գործունեության, նրանց գործունեության
նկատմամբ ֆինանսական վերահսկողության, գործունեության կասեցման,
գործունեության վերսկսման, արգելման, վերակազմակերպման և լուծարման
հետ կապված հարաբերությունները:
Հոդված 2. «Կուսակցություն» հասկացությունը
1. Կուսակցությունը Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների կամավոր միավորում է, որի նպատակը հանրաքվեներին, պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցելու և
հասարակության ու պետության քաղաքական կյանքին մասնակցության այլ
ձևերով ժողովրդի քաղաքական կամքի ձևավորմանն ու արտահայտմանը
նպաստելն է:
2. Կուսակցությունը պետական գրանցման պահից ձեռք է բերում ոչ
առևտրային իրավաբանական անձի կարգավիճակ:
Հոդված 3. Կուսակցությունների մասին օրենսդրությունը
1. Կուսակցությունների կազմավորման և գործունեության հետ կապված
հարաբերությունները կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության
Սահմանադրությամբ (այսուհետ` Սահմանադրություն), Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, սույն օրենքով, ինչպես նաև սույն
օրենքին համապատասխան ընդունված ենթաօրենսդրական նորմատիվ
իրավական այլ ակտերով:

Հոդված 4. Կուսակցությունների գործունեության սկզբունքները
1. Կուսակցությունները հավասար են օրենքի առջև` անկախ իրենց
ծրագրային փաստաթղթերում արտացոլված գաղափարախոսությունից,
նպատակներից, խնդիրներից և այլ հանգամանքներից:
2. Կուսակցության գործունեությունը հիմնվում է անդամության
կամավորության, անդամների իրավահավասարության, սեռից, ռասայից,
մաշկի գույնից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից,
տարիքից կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից
կախված խտրականության արգելման, կուսակցության անկախության,
ինքնակառավարման, կոլեգիալության, գործունեության թափանցիկության,
հրապարակայնության,
հաշվետվողականության
և
օրինականության
սկզբունքների վրա:
3.
Կուսակցությունները,
հաշվի
առնելով
կուսակցությունների
գործունեության սկզբունքները, ինքնուրույն են որոշում իրենց ներքին
կառուցվածքը, նպատակները, գործունեության ձևերն ու մեթոդները,
կուսակցության մարմինների ձևավորման կարգը, որոնք չեն կարող հակասել
ժողովրդավարական սկզբունքներին:
Հոդված 5. Կուսակցությունների ստեղծման և գործունեության սահմանափակումները
1. Արգելվում է այն կուսակցությունների ստեղծումը կամ գործունեությունը, որոնք քարոզում են սահմանադրական կարգի բռնի տապալում կամ
բռնություն են կիրառում սահմանադրական կարգը տապալելու նպատակով:
2. Արգելվում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, պետական նախադպրոցական, դպրոցական և այլ ուսումնական
հաստատություններում,
պետական
այլ
կազմակերպություններում
կուսակցությունների ստորաբաժանումների տեղակայումը:
3. Արգելվում է Արցախի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա
կուսակցությունների կամ դրանց ստորաբաժանումների, ինչպես նաև
հիմնարկների ստեղծումը կամ գործունեությունը:
Հոդված 6. Պետությունը և կուսակցությունները
1. Արգելվում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
պաշտոնատար անձանց միջամտությունը կուսակցությունների գործունեությանը, բացառությամբ սույն օրենքով սահմանված դեպքերի:
2. Կուսակցությունների անդամները, որոնք Արցախի Հանրապետության
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում պաշտոններ են
զբաղեցնում, իրավունք չունեն իրենց ծառայողական (պաշտոնեական) դիրքն
օգտագործելու հօգուտ կուսակցական շահերի: Նշված անձինք իրենց
պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս կաշկանդված չեն
կուսակցության որոշումներով:
3. Կուսակցություններին անդամակցելը կամ չանդամակցելը անձի
իրավունքներն ու ազատությունները սահմանափակելու կամ պետության
կողմից նրան որևէ արտոնություն կամ առավելություն տրամադրելու հիմք չէ:
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Հոդված 7. Կուսակցությունների ստեղծումը
1. Կուսակցությունը ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության
քաղաքացիների նախաձեռնությամբ` հիմնադիր համագումարի որոշմամբ:
2. Հիմնադիր համագումարը իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է
առնվազն 100 հիմնադիր:
Հոդված 8. Կուսակցության
որոշումների ընդունումը

հիմնադիր

համագումարի

կողմից

1. Կուսակցության հիմնադիր համագումարը որոշումներ է ընդունում
կուսակցության ստեղծման, կուսակցության ծրագրի ընդունման և
կանոնադրության հաստատման, պետական գրանցման համար լիազորված
անձի (անձանց), ղեկավար և վերահսկողություն իրականացնող մարմինների
կազմավորման մասին, ինչպես նաև իր կազմից ընտրում է մշտապես գործող
ղեկավար
մարմնի
ղեկավար
(կամ
ղեկավարի
ժամանակավոր
պաշտոնակատար):
2. Կուսակցության ստեղծման մասին որոշումն ընդունվում է
կուսակցության հիմնադիր համագումարին ներկա առնվազն 100 հիմնադրի
միաձայն որոշմամբ:
3. Կուսակցության ծրագրի ընդունման և կանոնադրության հաստատման,
պետական գրանցման համար լիազորված անձի (անձանց), ղեկավար և
վերահսկողություն իրականացնող մարմինների ձևավորման մասին
որոշումներն ընդունվում են կուսակցության հիմնադիր համագումարին
ներկա հիմնադիրների ձայների մեծամասնությամբ:
4.
Հիմնադիր
համագումարի
կազմակերպիչները
հիմնադիր
համագումարի անցկացման օրվանից առնվազն մեկ ամիս առաջ
զանգվածային լրատվության միջոցներով հրապարակում են կուսակցության
հիմնադիր համագումարի անցկացման ժամանակի և վայրի մասին
ծանուցում, ինչպես նաև կուսակցության ծրագրի և կանոնադրության
նախագծերի հիմնական դրույթները:
Հոդված 9. Կուսակցության պետական գրանցման կարգը
1. Կուսակցության` որպես իրավաբանական անձի, իրավունակությունը
ծագում է պետական գրանցման պահից:
2. Պետական գրանցման պահին կուսակցությունը պետք է ունենա ոչ
պակաս, քան 300 անդամ, որոնք ներկայացնում են դրա տարածքային
ստորաբաժանումները Արցախի Հանրապետության շրջանների առնվազն 1/3ում, ներառյալ՝ Ստեփանակերտում:
3. Կուսակցության պետական գրանցումը կատարում է Արցախի
Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման
մարմինը` Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը՝ ի
դեմս Արցախի
Հանրապետության արդարադատության

նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական
ռեգիստրի գործակալության (այսուհետ` պետական լիազոր մարմին):
4. Պետական գրանցման նպատակով կուսակցությունը պետական
լիազոր մարմին է ներկայացնում`
1) կուսակցության կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ.
2) հանրային կյանքի կազմակերպման հայեցակարգի վերաբերյալ
կուսակցության մոտեցումները, նրա գործունեության հիմնական սկզբունքները, նպատակները, խնդիրները, ինչպես նաև այդ նպատակներին հասնելու
եղանակներն ու խնդիրները լուծելու ուղիները և միջոցները բովանդակող
ծրագրի առնվազն երկու օրինակ.
3) պետական գրանցման մասին դիմում՝ ստորագրված կուսակցության
մշտապես գործող ղեկավար մարմնի անդամների կողմից` նրանցից
յուրաքանչյուրի անձնագրային տվյալների և հաշվառման հասցեի նշումով.
4) հիմնադիր համագումարի արձանագրությունը, ինչպես նաև
կուսակցության ստեղծման, մշտապես գործող ղեկավար մարմնի ղեկավարի
(կամ
ղեկավարի
ժամանակավոր
պաշտոնակատարի)
ընտրության,
տարածքային ստորաբաժանումների կազմավորման, դրանց գտնվելու վայրի,
ծրագրային փաստաթղթերի ընդունման ու կանոնադրության հաստատման,
պետական գրանցման համար լիազորված անձի (անձանց), ղեկավար և
վերահսկողություն իրականացնող մարմինների կազմավորման մասին
որոշումները.
5) պետական գրանցման պահին կուսակցության հիմնադիրների ցանկը,
որը պետք է պարունակի անդամի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը,
նշում՝ համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման վերաբերյալ.
6) հիմնադիր համագումարին մասնակցած հիմնադիրների անունները,
ազգանունները, անձնագրերի պատճենները, ստորագրությունները.
7) կուսակցության ղեկավար մարմինների կազմի մասին տեղեկություններ (անուն, ազգանուն, անձնագրային տվյալներ, բնակության վայր).
8) կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմնի գտնվելու վայրի
մասին տեղեկանք.
9) պետական գրանցման համար պետական տուրքի վճարումը
հավաստող փաստաթուղթ.
10) տեղեկատվություն կուսակցության տարածքային ստորաբաժանումների վերաբերյալ.
11) պարբերական մամուլի օրինակը, որտեղ հրապարակվել է
կուսակցության հիմնադիր համագումարի անցկացման տեղի և ժամի մասին
լրատվություն:
5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը պետական
գրանցման
համար
ներկայացվում
են
կուսակցության
հիմնադիր
համագումարի անցկացման օրվանից ոչ ուշ, քան վեց ամսվա ընթացքում:
6. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը
ներկայացնելու դեպքում պետական լիազոր մարմինը մեկամսյա ժամկետում
գրանցում է կուսակցությունը կամ սույն օրենքով սահմանված հիմքերի
առկայության դեպքում վերադարձնում է պետական գրանցման դիմումը կամ
մերժում է կուսակցության պետական գրանցումը:
7. Կուսակցության պետական գրանցումից հետո՝ երկշաբաթյա
ժամկետում, կուսակցության ծրագիրը, կանոնադրությունը համընդհանուր

իրազեկման նպատակով ենթակա են հրապարակման պետական լիազոր
մարմնի պաշտոնական կայքում:
Հոդված 10. Կուսակցության պետական գրանցման դիմումը վերադարձնելը
1. Պետական գրանցման համար սույն օրենքով սահմանված
պահանջների չպահպանման դեպքում պետական լիազոր մարմինը
վերադարձնում է պետական գրանցման դիմումը: Կուսակցության պետական
գրանցման դիմումը վերադարձնելու մասին պետական լիազոր մարմնի
որոշումը պետք է լինի պատճառաբանված՝ նշում պարունակելով սույն
օրենքի այն դրույթների վերաբերյալ, որոնց պահանջները չեն պահպանվել:
2. Հայտնաբերված թերությունները շտկելու և պետական գրանցման
դիմումը կուսակցության հիմնադիր համագումարի անցկացման օրվանից ոչ
ուշ, քան մեկ տարվա ընթացքում կրկին պետական լիազոր մարմին
ներկայացնելու դեպքում այն համարվում է ընդունված, և պետական տուրք
կրկին չի գանձվում:
3. Պետական գրանցման դիմումը վերադարձնելը կարող է բողոքարկվել
օրենքով սահմանված կարգով:
Հոդված 11. Կուսակցության պետական գրանցումը մերժելը
1. Պետական լիազոր մարմինը մերժում է կուսակցության պետական
գրանցումը, եթե՝
1) կուսակցության ծրագրի կամ կանոնադրության դրույթներն ուղղված
են Արցախի Հանրապետության սահմանադրական կարգի բռնի տապալմանը,
կամ
2) կուսակցության հիմնադիրների թիվը չի համապատասխանում սույն
օրենքի պահանջներին, կամ կուսակցության հիմնադիր համագումարում
որոշում չի ընդունվել կուսակցության ստեղծման կամ կուսակցության ծրագրի
ընդունման կամ կանոնադրության հաստատման կամ ղեկավար կամ
վերահսկողություն իրականացնող մարմինների կազմավորման մասին,
ինչպես նաև ընտրված չէ մշտապես գործող ղեկավար մարմնի ղեկավար (կամ
ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար), կամ
3) կուսակցության պետական գրանցման դիմումը ներկայացվել է
կուսակցության հիմնադիր համագումարի անցկացման օրվանից վեց ամիս
անց:
2. Կուսակցության պետական գրանցումը մերժելու մասին պետական
լիազոր մարմնի որոշումը պետք է լինի պատճառաբանված՝ հղում
պարունակելով սույն օրենքի այն դրույթներին, որոնք մերժման հիմք են
հանդիսացել:
3. Կուսակցության պետական գրանցման մերժումը, ինչպես նաև սույն
օրենքով սահմանված ժամկետում չգրանցելը կարող են բողոքարկվել օրենքով
սահմանված կարգով:
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Հոդված 12. Կուսակցության անդամները
1. Կուսակցությանն անդամակցությունը կամավոր է և անհատական:
2. Կուսակցության անդամներ կարող են լինել տասնութ տարին լրացած
Արցախի Հանրապետության գործունակ քաղաքացիները:
3.
Կուսակցության
հիմնադիրները
կուսակցության
պետական
գրանցումից հետո օրենքի ուժով դառնում են կուսակցության անդամներ:
4. Յուրաքանչյուր անձ կարող է միաժամանակ լինել միայն մեկ
կուսակցության հիմնադիր:
5. Կուսակցությանն անդամակցությունը կատարվում է քաղաքացու
դիմումի հիման վրա` սույն օրենքին համապատասխան՝ կուսակցության
կանոնադրությամբ նախատեսված կարգով:
6. Կուսակցության անդամներն իրավունք ունեն ընտրելու և ընտրվելու
տվյալ կուսակցության ու նրա տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավար
և վերահսկողություն իրականացնող մարմիններում, ներկա լինելու
կուսակցության համագումարի նիստերին, ծանոթանալու կուսակցության
մարմինների
արձանագրություններին,
ստանալու
նրանց
ընդունած
որոշումների պատճենները, տեղեկատվություն ստանալու կուսակցության ու
նրա ղեկավար մարմինների գործունեության վերաբերյալ, ստանալու
փաստաթղթերի պատճեններ` կուսակցության կանոնադրության փոփոխությունների, գույքի կառավարումից ստացած դրամական միջոցների
վերաբերյալ, ինչպես նաև ստանալու կուսակցության ֆինանսական
հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրած անկախ աուդիտորի
եզրակացությունը, բողոքարկելու կուսակցության մարմինների որոշումներն
ու գործողությունները, կամովին դադարեցնելու իրենց անդամակցությունը:
7. Կուսակցության անդամները, կուսակցության կանոնադրությանը
համապատասխան, կարող են ունենալ այլ իրավունքներ և պարտականություններ:
8. Իրենց կանոնադրական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ
պատշաճ կատարելու դեպքում կուսակցության անդամները կարող են
կանոնադրությամբ նախատեսված կարգով ենթարկվել կարգապահական
պատասխանատվության, ընդհուպ` կուսակցությունից հեռացման:
Հոդված 13. Կուսակցությանն անդամակցելու արգելքները
1. Սահմանադրության 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն`
կուսակցության հիմնադիր կամ անդամ չեն կարող լինել դատավորները,
դատախազները, քննիչներըֈ
2. Օրենքով կարող են սահմանվել զինված ուժերում, ազգային
անվտանգության, ոստիկանության և այլ ռազմականացված մարմիններում
ծառայողների կողմից կուսակցություն ստեղծելու և որևէ կուսակցության
անդամագրվելու իրավունքի սահմանափակումներ:
3. Սահմանադրության և օրենքի համաձայն` իրենց լիազորությունների
իրականացման ժամանակահատվածում կուսակցության անդամ չեն կարող

լինել Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը,
Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատի անդամները և Արցախի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի անդամները:
Հոդված 14. Կուսակցության անվանումը
1. Կուսակցության անվանումը ներառում է «կուսակցություն» բառը:
2. Կուսակցության անվանումը կամ հապավումը չպետք է նույնական
կամ շփոթելու աստիճան նման լինի գրանցված կուսակցությունների նախկին
անվանումներին, գրանցված կուսակցությունների ու այլ հասարակական
միավորումների, տվյալ կուսակցության գրանցմանը նախորդող հինգ տարվա
ընթացքում
«Սահմանադրական դատավարության մասին» օրենքով
սահմանված կարգով գործունեությունն արգելված կուսակցությունների,
ինչպես նաև գրանցման գործընթացում գտնվող կուսակցությունների
անվանումներին կամ դրանց հապավումներին:
3. Կուսակցության անվանման մեջ հանրահայտ ֆիզիկական անձի լրիվ
կամ կրճատ անունը կարող է օգտագործվել միայն այդ անձի, իսկ հանրահայտ
ֆիզիկական անձի մահացած լինելու դեպքում` նրա ժառանգի գրավոր
համաձայնությամբ: Ժառանգ չունենալու դեպքում մահացած հանրահայտ
անձի անունը կարող է օգտագործվել Արցախի Հանրապետության
կառավարության սահմանած կարգով:
4. Կուսակցության անվանման մեջ չի թույլատրվում օգտագործել
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների անվանումները
կամ դրանց շփոթելու աստիճան նման անվանումներ:
5. Կուսակցության անվանումը չի կարող պարունակել վիրավորական
կամ զրպարտչական բնույթի բառեր կամ այլ արտահայտություններ:
6. Կուսակցության անվանումը չպետք է խախտի քաղաքացիների և
իրավաբանական անձանց մտավոր սեփականության իրավունքը:
7. Կուսակցություններ չհանդիսացող իրավաբանական անձինք, ինչպես
նաև դրանց առանձնացված ստորաբաժանումները և հիմնարկները չեն կարող
իրենց անվանման մեջ օգտագործել «կուսակցություն» բառը:
8. Կուսակցության տարածքային ստորաբաժանումները օգտագործում են
կուսակցության անվանումը՝ նշելով համապատասխան տարածքը:
Հոդված 15. Կուսակցության խորհրդանշանը և այլ խորհրդանիշները
1. Կուսակցությունները կարող են ունենալ խորհրդանշան և այլ
խորհրդանիշներ, որոնց նկարագրությունը սահմանվում է կուսակցության
կանոնադրությամբ:
2. Կուսակցության խորհրդանշանը և այլ խորհրդանիշները չեն կարող
նույնական կամ շփոթելու աստիճան նման լինել Արցախի Հանրապետության
կամ այլ պետության դրոշին կամ զինանշանին, պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև գործող կուսակցությունների
ու հասարակական այլ միավորումների, միջազգային կազմակերպությունների, Արցախի Հանրապետության տարածքում արգելված կազմակերպու-

թյունների
կամ
կուսակցությունների
խորհրդանշաններին
և
այլ
խորհրդանիշներին:
3. Կուսակցության խորհրդանշանը և այլ խորհրդանիշները չեն կարող
պարունակել վիրավորական կամ զրպարտչական բնույթի բառեր կամ այլ
արտահայտություններ:
4. Կուսակցության խորհրդանշանը և այլ խորհրդանիշները չպետք է
խախտեն
քաղաքացիների
և
իրավաբանական
անձանց
մտավոր
սեփականության իրավունքը:
Հոդված 16. Կուսակցության կանոնադրությունը
1. Կուսակցությունը, նրա կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումները գործում են կուսակցության կանոնադրության հիման վրա, որի
դրույթները չպետք է հակասեն Սահմանադրությանը, միջազգային պայմանագրերին, օրենքներին և ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերին:
2. Կանոնադրությունում սահմանվում են կուսակցության`
1) անվանումը, ներառյալ` անվանման հապավումը, ինչպես նաև խորհրդանշանի, այլ խորհրդանիշերի նկարագրությունը (եթե դրանք առկա են).
2) կուսակցությանն անդամակցելու և անդամությունը դադարեցնելու
պայմաններն ու կարգը.
3) անդամների իրավունքները և պարտականությունները.
4) կառուցվածքը, ղեկավար և վերահսկողություն իրականացնող
մարմինների ձևավորման և կազմալուծման կարգը, իրավունքները և
պարտականությունները և դրանց ժամկետները.
5) կուսակցության համագումարին մասնակցող պատվիրակների
ընտրության կարգը.
6) տարածքային ստորաբաժանումների ստեղծման և գործունեության
դադարեցման կարգը.
7) տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավար և վերահսկողություն
իրականացնող մարմինների ձևավորման և կազմալուծման կարգը,
իրավունքները և պարտականությունները և դրանց ժամկետները.
8) կանոնադրությունում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
կարգը.
9) կուսակցության անդամների նկատմամբ կիրառվող կարգապահական
պատասխանատվության միջոցները, դրանց կիրառման հիմքերն ու կարգը,
դրանք կիրառող իրավասու մարմինները.
10) դրամական միջոցների և գույքի ձեռքբերման աղբյուրները, գույքը
կառավարելու` կուսակցության տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավունքները:
3. Կուսակցության կանոնադրությունը կարող է պարունակել նաև իր
գործունեությանը վերաբերող այլ դրույթներ:
Հոդված 17. Կուսակցության ղեկավար մարմինները
1. Կուսակցության բարձրագույն ղեկավար մարմինը կուսակցության
համագումարն է (համագումար, ժողով, համաժողով, վեհաժողով և այլն), որը
հրավիրում է կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմինը`

կուսակցության կանոնադրությամբ նախատեսված ժամկետում, բայց ոչ ուշ,
քան երկու տարին մեկ անգամ: Կուսակցության համագումարում ընտրվում
են կուսակցության կանոնադրությամբ սահմանված մարմինները, որոնք
հաշվետու են համագումարին:
2. Կուսակցության համագումարն իրավասու է քննարկելու իր որոշմամբ
սահմանված ցանկացած հարց, որի վերաբերյալ որոշում կայացնելու
իրավունքը օրենքով կամ կանոնադրությամբ վերապահված չէ այլ մարմնիֈ
3. Կուսակցության համագումարի բացառիկ իրավասություններն են`
1) կուսակցության ծրագրի ընդունումը և կանոնադրության հաստատումը, դրանցում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելը, բացառությամբ սույն օրենքի փոփոխությամբ պայմանավորված փոփոխությունների և
լրացումների.
2) ղեկավար և վերահսկողություն իրականացնող մարմինների
կազմավորումը.
3) մշտապես գործող ղեկավար մարմնի ղեկավարի ընտրությունը.
4) կուսակցության վերակազմակերպումը:
4. Կուսակցության անունից այլ մարմինների և անձանց հետ
հարաբերություններում հանդես է գալիս կուսակցության մշտապես գործող
ղեկավար մարմինը, իսկ կոլեգիալ ղեկավար մարմնի դեպքում` կոլեգիալ
մարմնի ղեկավարը:
5. Կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմինը՝
1) հաստատում է կուսակցության տարեկան բյուջեն, եթե այդ
իրավասությունը կուսակցության կանոնադրությամբ վերապահված չէ
կուսակցության համագումարին.
2) հաստատված տարեկան բյուջեի հիման վրա հաստատում է
կուսակցության ծախսերի նախահաշիվը.
3) կուսակցության անունից կնքում է քաղաքացիաիրավական
գործարքներ.
4) իր անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ ընդունում
է սույն օրենքի փոփոխությամբ պայմանավորված՝ կուսակցության ծրագրի և
կանոնադրության փոփոխությունները և լրացումները.
5) որոշում է կայացնում կուսակցության լուծարման մասին, եթե
համագումարն իրավազոր չի եղել.
6) իրականացնում է օրենքով և կանոնադրությամբ վերապահված այլ
իրավունքներֈ
Հոդված 18. Կուսակցության համագումարում որոշումների ընդունման
կարգը
1. Կուսակցության համագումարին ձայնի իրավունքով մասնակցում են
կուսակցության
կանոնադրությամբ
սահմանված
կարգով
ընտրված
ներկայացուցիչները՝ պատվիրակները:
2. Կուսակցության համագումարն իրավազոր է, եթե նրան ներկա են
համագումարի պատվիրակների ընդհանուր թվի առնվազն կեսը, բայց ոչ
պակաս, քան 100 պատվիրակ:

3. Կուսակցության համագումարի որոշումները, բացառությամբ սույն
օրենքով նախատեսված դեպքերի, ընդունվում են համագումարին ներկա
պատվիրակների ձայների մեծամասնությամբ:
4. Կուսակցության ծրագրի ընդունման և կանոնադրության հաստատման,
դրանցում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, բացառությամբ սույն
օրենքի
փոփոխությամբ
պայմանավորված
փոփոխությունների
և
լրացումների, ղեկավար և վերահսկողություն իրականացնող մարմինների
կազմավորման, մշտապես գործող ղեկավար մարմնի ղեկավարի ընտրության,
կուսակցության
վերակազմակերպման,
լուծարման,
ինչպես
նաև
կուսակցության կողմից Արցախի Հանրապետության նախագահի թեկնածուի
առաջադրման մասին որոշումներն ընդունվում են ընտրված պատվիրակների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ:
Հոդված 19. Կուսակցության տարածքային ստորաբաժանումները
1. Կուսակցությունների տարածքային ստորաբաժանումներն ստեղծվում
են տարածքային հատկանիշով՝ Արցախի Հանրապետության շրջաններում և
Ստեփանակերտ քաղաքում:
2. Կուսակցության ղեկավար մարմիններն ու նրա տարածքային
ստորաբաժանումները կարող են գտնվել միայն Արցախի Հանրապետության
տարածքում: Այլ պետություններում կուսակցությունը կարող է ունենալ միայն
ներկայացուցչություններ:
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ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
Հոդված 20. Կուսակցության իրավունքները
1. Կուսակցությունն իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով`
1) մասնակցելու հանրաքվեների, ինչպես նաև պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախապատրաստմանն
ու անցկացմանը.
2) առաջադրելու թեկնածուներ Արցախի Հանրապետության նախագահի,
Ազգային ժողովի պատգամավորի և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների ընտրություններին.
3) «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքով սահմանված
կարգով ընտրական գործընթացում հավասար և ոչ խտրական պայմաններով
օգտվելու պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
հիմնադրած զանգվածային լրատվության միջոցներից.
4)
հիմնադրելու
զանգվածային
լրատվության
միջոցներ
և
հրատարակչություններ.
5) ազատորեն տեղեկատվություն տարածելու իր գործունեության մասին,
քարոզելու իր գաղափարներն ու նպատակները.
6) կազմակերպելու և անցկացնելու խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ.
7) առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու՝ այլ կուսակցությունների
հետ ստեղծելու դաշինքներ (միավորումներ).

8) հաստատելու և պահպանելու միջազգային կապեր այլ պետությունների կուսակցությունների և հասարակական միավորումների, միջազգային
կազմակերպությունների հետ, դառնալու միջազգային միությունների անդամ.
9) իրականացնելու օրենքով չարգելված այլ գործունեություն:
2. Կուսակցությունն իրավունք ունի, իր կանոնադրային նպատակներին
համապատասխան, տնօրինելու իր գույքը և գործունեության արդյունքները:
3. Կուսակցությունն իրավունք չունի լինելու առևտրային իրավաբանական անձի հիմնադիր կամ մասնակից, բացառությամբ սույն հոդվածով
նախատեսված դեպքերի:
4. Արցախի Հանրապետության նախագահի, Ազգային ժողովի և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում կուսակցությունների
դաշինքները կարող են կազմավորվել առնվազն երկու կուսակցության կողմից:
5. Կուսակցությունների համար երաշխավորվում է ընդդիմադիր
գործունեություն իրականացնելու ազատություն, այդ թվում`
1) հրապարակայնորեն ներկայացնել իր դիրքորոշումը պետական և
հասարակական կյանքի տարբեր հարցերի վերաբերյալ.
2) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին,
պաշտոնատար անձանց ներկայացնել անհատական և կոլեկտիվ հանրագրեր,
որոնք համապատասխան մարմինների և պաշտոնատար անձանց կողմից
օրենքով սահմանված կարգով ենթակա են քննարկման:
Հոդված 21. Կուսակցության պարտականությունները
1. Կուսակցությունը պարտավոր է`
1) պահպանել Սահմանադրությունը և օրենքները.
2) յուրաքանչյուր տարի զանգվածային լրատվության միջոցներում
հրապարակել գույքի օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվություն` նշելով
դրա կազմավորման աղբյուրները:
2. Ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններն ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ընտրական ցուցակների գրանցման
համար օրենքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո՝ հինգ օրվա
ընթացքում, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացնում
կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքները` դրանցում ընդգրկված
կուսակցությունների) գույքի և եկամուտների մասին հայտարարագիր:
Հոդված 22. Կուսակցության գույքը
1. Ծրագրով և կանոնադրությամբ սահմանված նպատակների
իրականացման համար կուսակցությունը սեփականության կամ այլ գույքային
իրավունքով կարող է ունենալ ցանկացած գույք: Կուսակցությունը
սեփականության իրավունքով չի կարող ունենալ այնպիսի գույք, որը հանված
է շրջանառությունից:
2. Կուսակցության գույքը գոյանում է`
1) կուսակցությանն անդամագրվելու համար միանվագ կատարվող
վճարներից (մուտքի վճարներից), սահմանված չափով պարբերաբար
կատարվող վճարներից (անդամավճարներից), եթե դրանք սահմանված են
կուսակցության կանոնադրությամբ.

2) սույն օրենքի 23-րդ հոդվածով նախատեսված նվիրատվություններից.
3) սույն օրենքի 25-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով բյուջետային
ֆինանսավորումից.
4)
սույն
օրենքով
սահմանված
գործունեությունից
ստացված
եկամուտներից:
3. Մեկ ֆիզիկական անձի կողմից անդամավճարի առավելագույն չափը
տարեկան
չի
կարող
գերազանցել
նվազագույն
աշխատավարձի
հարյուրապատիկը:
4. Կուսակցության անդամը սեփականության իրավունք չունի
կուսակցությանը պատկանող գույքի նկատմամբ: Կուսակցության գույքի
նվիրատվությունն արգելվում է:
5. Կուսակցությունն իր գույքով պատասխանատվություն չի կրում իր
անդամների պարտավորությունների համար, իսկ կուսակցության անդամն իր
գույքով պատասխանատվություն չի կրում կուսակցության պարտավորությունների համար:
Հոդված 23. Կուսակցություններին կատարվող նվիրատվությունները
1. Կուսակցություններն իրավունք ունեն գույքի, այդ թվում` դրամական
միջոցների, ներառյալ` վարկերի, փոխառությունների, երրորդ անձանց
կողմից կուսակցության պարտքի մարման տեսքով նվիրատվություններ
ստանալու ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից, բացառությամբ սույն
հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպքերի:
2. Կուսակցությանը տրվող նվիրատվության, ինչպես նաև կուսակցության
համար կատարված աշխատանքների ու ծառայությունների (այսուհետ`
նվիրատվություն) ընդհանուր չափը` դրամական արտահայտությամբ, մեկ
տարվա ընթացքում չի կարող գերազանցել օրենքով սահմանված նվազագույն
աշխատավարձի հարյուրհազարապատիկը, այդ թվում`
1) մեկ առևտրային կազմակերպության կողմից` օրենքով սահմանված
նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը.
2) մեկ ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից` օրենքով սահմանված
նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկը.
3) մեկ ֆիզիկական անձի կողմից` օրենքով սահմանված նվազագույն
աշխատավարձի հազարապատիկը:
3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերում մեկ անձի
կողմից կուսակցությանը նվիրված անշարժ գույքի արժեքը չի կարող
գերազանցել
օրենքով
սահմանված
նվազագույն
աշխատավարձի
քառասունհազարապատիկը: Կուսակցությանը նվիրատվության կարգով
տրվող անշարժ գույքը չի կարող օտարվել նվիրատվության օրվանից
առնվազն հինգ տարվա ընթացքում:
4. Նվիրատվություններ չեն թույլատրվում`
1) բարեգործական կամ կրոնական կազմակերպություններից, ինչպես
նաև դրանց մասնակցությամբ կազմակերպություններից.
2) պետական և համայնքային բյուջեներից և (կամ) արտաբյուջետային
միջոցներից, բացառությամբ սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի համաձայն
կատարվող ֆինանսավորման.

3) պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններից և
պետական
ու
համայնքային
մասնակցությամբ
առևտրային
կազմակերպություններից.
4) օտարերկրյա պետություններից, օտարերկրյա քաղաքացիներից ու
իրավաբանական անձանցից, ինչպես նաև օտարերկրյա մասնակցությամբ
իրավաբանական անձանցից, եթե օտարերկրյա մասնակցի բաժնետոմսերը,
փայը, բաժնեմասը տվյալ իրավաբանական անձի կանոնադրական
(բաժնեհավաք, փայահավաք) կապիտալում 30 տոկոսից ավելի է.
5) միջազգային կազմակերպություններից.
6) քաղաքացիություն չունեցող անձանցից.
7) անանուն անձանցից:
5. Սույն հոդվածի 2-րդ կամ 3-րդ մասով սահմանված չափը գերազանցող
նվիրատվությունների ստացման դեպքում կուսակցությունը պարտավոր է
ստանալուց հետո` երկու շաբաթվա ընթացքում, նվիրատվության սահմանված չափը գերազանցող մասը կամ նվիրատվությունն ամբողջությամբ, իսկ
սույն հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին և 6-րդ կետերով չթույլատրված նվիրատվություններն
ամբողջությամբ
վերադարձնել
նվիրատուին,
իսկ
դրա
անհնարինության դեպքում՝ փոխանցել պետական բյուջե:
6. Սույն հոդվածի 4-րդ մասի 2-5-րդ և 7-րդ կետերով չթույլատրված
նվիրատվությունների ստացման դեպքում կուսակցությունը պարտավոր է
ստանալուց հետո` երկու շաբաթվա ընթացքում, դրանք փոխանցել պետական
բյուջե:
7. Նվիրատվություն կատարող ֆիզիկական անձինք պարտավոր են նշել
իրենց անունը, ազգանունը, իսկ իրավաբանական անձինք` իրավաբանական
անձանց միջև անկանխիկ հաշվարկի կանոններով պահանջվող բոլոր
տեղեկությունները:
8. Կուսակցությանը օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի
հարյուրապատիկից ավելի դրամական հատկացումները կատարվում են
անկանխիկ:
9. Սույն հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված համապատասխան
նվիրատվությունների
ստացման
և
դրանք
օրենքով
սահմանված
ժամկետներում համապատասխանաբար պետական բյուջե կամ նվիրատուին
չփոխանցելու դեպքում կուսակցությունն օրենքով սահմանված կարգով
ենթակա է պատասխանատվության:
Գ Լ ՈՒ Խ 5
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հոդված 24. Կուսակցություններին հանրային աջակցության ձևերը
1. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները օրենքով
սահմանված կարգով բոլոր կուսակցություններին հավասար և ոչ խտրական
պայմաններով ցուցաբերում են հետևյալ աջակցությունը.
1) ապահովում են պետական և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների մասնակցությամբ հիմնադրված զանգվածային լրատվության
միջոցներից օգտվելու հնարավորությունը.

2) կուսակցություններին տրամադրում են իրենց պատկանող
շինություններ, կապի միջոցներ, որոնցից օգտվելու առաջնահերթ իրավունք
ունեն Ազգային ժողովի ընտրու-թյուններում մանդատների բաշխմանը
մասնակցած կուսակցությունները.
3) նախընտրական քարոզչություն իրականացնելու համար կուսակցություններին ու նրանց տարածքային ստորաբաժանումներին ընտրական
օրենսգրքով սահմանված կարգով ապահովում են համապատասխան
հնարավորություններով:
2. Պետական մարմինները սույն օրենքի 25-րդ հոդվածով սահմանված
կարգով ֆինանսավորում են կուսակցությունների գործունեությունը:
Հոդված 25. Կուսակցությունների պետական ֆինանսավորումը
1. Կուսակցությունների պետական ֆինանսավորումը կատարվում է
Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: Այդ
ծախսերն արտացոլվում են պետական բյուջեում առանձին հոդվածով:
2. Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված`
կուսակցությունների ֆինանսավորման միջոցների ընդհանուր ծավալը չի
կարող պակաս լինել օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 0,07ապատիկի և Ազգային ժողովի վերջին ընտրությունների ժամանակ
ընտրական ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների ընդհանուր թվի
արտադրյալից:
3. Պետական բյուջեից միջոցներ հատկացվում են այն կուսակցությանը
(կուսակցությունների դաշինքին), որի ընտրական ցուցակն Ազգային ժողովի
վերջին ընտրությունների ժամանակ ստացել է քվեարկությանը մասնակցած
բոլոր կուսակցությունների ընտրական ցուցակների օգտին կողմ տրված
ձայների ընդհանուր թվի և անճշտությունների թվի գումարի առնվազն երեք
տոկոսը:
4. Պետական բյուջեից կուսակցություններին (կուսակցությունների
դաշինքներին) հատկացվող միջոցները կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) միջև բաշխվում են Ազգային ժողովի վերջին
ընտրություններում նրանց ստացած ձայներին համամասնորեն:
5. Նշված միջոցները կուսակցությունների ընտրական դաշինքին
մասնակցող կուսակցությունների միջև բաշխվում են հավասարապես, եթե այլ
բան նախատեսված չէ կուսակցությունների ընտրական դաշինքի որոշմամբ:
6. Կուսակցության վերակազմակերպման, լուծարման մասին որոշում
ընդունելու, գործունեության արգելման մասին Արցախի Հանրապետության
Գերագույն դատարանի որոշումն օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվանից
պետական բյուջեի միջոցների հատկացումը դադարեցվում է:
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ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՈՒԴԻՏԸ
Հոդված 26. Կուսակցությունների հաշվետվությունները
1. Կուսակցությունները պետական մարմիններին ֆինանսական ու
հաշվապահական հաշվետվություններ են ներկայացնում իրավաբանական
անձանց համար օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում:
2. Կուսակցությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր տարի` հաշվետու
տարվան հաջորդող մարտի 25-ից ոչ ուշ, զանգվածային լրատվության
միջոցներով հրապարակել հաշվետու տարվա ընթացքում կուսակցության
ֆինանսական միջոցների աղբյուրների և ծախսերի, ինչպես նաև գույքի մասին
հաշվետվությունը (այսուհետ` հաշվետվություն) և օրենքով նախատեսված
դեպքերում դրա վերաբերյալ աուդիտորական եզրակացությունը, ինչպես նաև
այն տեղադրել զանգվածային լրատվության միջոցներում:
3. Կուսակցությունն իր հաշվետվությունը զանգվածային լրատվության
միջոցով հրապարակելուց հետո պարտավոր է հաշվետու տարվան հաջորդող
տարվա ապրիլի 1-ից ոչ ուշ հաշվետվությունը և դրա հրապարակման փաստը
վկայող ապացույցը ներկայացնել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայություն (այսուհետ` Վերահսկիչ-վերստուգիչ
ծառայություն):
4. Հաշվետու տարվա ընթացքում կուսակցության հաշվետվությունը
պետք է տվյալներ պարունակի կուսակցության հաշվում մուտք արված
միջոցների աղբյուրների և ծավալի, այդ միջոցների ծախսման, ինչպես նաև
ունեցած գույքի մասին` նշելով դրա արժեքը:
5. Կուսակցության ստացած նվիրատվությունների աղբյուրը` անկախ
արժեքից, նշվում է կուսակցության հաշվետվությունում:
6. Կուսակցության կողմից նախընտրական քարոզչության նախապատրաստման և իրականացման համար ծախսված միջոցների հաշվառումը
կատարվում է առանձին:
7. Հաշվետվության հրապարակման և ներկայացման կարգը (ներառյալ`
հաշվետվության
ձևը)
սահմանում
է
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը:
Հոդված 27. Կուսակցությունների հաշվետվությունների աուդիտը
1. Այն կուսակցությունները, որոնց ակտիվների արժեքը գերազանցել է
օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասհազարապատիկը,
պարտավոր են հաշվետվությունները հրապարակել միայն աուդիտի
ենթարկվելուց հետո` աուդիտորական եզրակացության հետ:
2. Այն կուսակցությունները, որոնց ակտիվների արժեքը սահմանված
նվազագույն
աշխատավարձի
տասհազարապատիկը
գերազանցելը
պայմանավորված է եղել հաշվետու տարում կուսակցության հաշվեկշռում
առկա անշարժ և շարժական գույքի արժեքով, և կուսակցությունն այդ
կապակցությամբ արդեն մեկ անգամ Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությանը
ներկայացրել է աուդիտորական եզրակացություն, ապա հաջորդող հաշվետու
տարիներին ազատվում է աուդիտորական եզրակացություն ներկայացնելու

պարտականությունից, եթե նախորդ հաշվետու տարվա համեմատությամբ
նրա հաշվեկշռում անշարժ և շարժական գույքի մասով փոփոխություններ
տեղի չեն ունեցել: Կուսակցության հաշվեկշռում անշարժ և շարժական գույքի
մասով փոփոխությունների դեպքում կուսակցությունը պարտավոր է
հաշվետվությունը ներկայացնել սույն օրենքով սահմանված կարգով
աուդիտորական
եզրակացության
հետ,
եթե
հաշվետու
տարում
իրականացրած բոլոր գործարքների գինը գերազանցել է սահմանված
նվազագույն աշխատավարձի տասհազարապատիկը:
3. Սույն օրենքով սահմանված կարգով պետական բյուջեից
ֆինանսավորում
ստացած
կուսակցությունները
պարտավոր
են
հաշվետվությունները հրապարակել միայն աուդիտի ենթարկվելուց հետո`
աուդիտորական
եզրակացության
հետ,
եթե
պետական
բյուջեից
ֆինանսավորումը հաշվետու տարում գերազանցել է նվազագույն
աշխատավարձի երկուհազարապատիկը:
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ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հոդված 28. Կուսակցությունների միջազգային գործունեությունը
1. Կուսակցությունն իրավունք ունի կապեր հաստատելու և պահպանելու
օտարերկրյա
պետությունների
քաղաքական
կուսակցությունների,
հասարակական միավորումների, միջազգային կազմակերպությունների հետ,
կնքելու համագործակցության մասին համաձայնագրեր և իրականացնելու այլ
միջոցառումներ, որոնք չեն հակասում Սահմանադրությանը, միջազգային
պայմանագրերին և օրենքներին:
2. Կուսակցություններն իրավունք ունեն անդամակցելու միջազգային
միությունների:
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ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հոդված
29.
Կուսակցությունների
գործունեության
ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող մարմինը

նկատմամբ

1. Կուսակցությունների ֆինանսական գործունեության նկատմամբ
վերահսկողություն իրականացնում է Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությունը:
2.
Կուսակցության
հրապարակած
և
Վերահսկիչ-վերստուգիչ
ծառայությանը ներկայացրած հաշվետվության հավաստիությունը ստուգելու
համար վերջինիս պահանջի դեպքում կուսակցությունը պարտավոր է հինգ
օրվա ընթացքում տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն կուսակցության դրամարկղային և բանկային մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ,
ներկայացնել նախնական հաշվապահական հաշվառման և ներկայացրած
հաշվետվության հավաստիությունն ստուգելու համար անհրաժեշտ այլ
փաստաթղթեր:
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ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ, ԱՐԳԵԼՈՒՄԸ,
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ
Հոդված 30. Կուսակցության գործունեության կասեցման և արգելման
կարգը
1. Կուսակցության գործունեությունը կարող է կասեցվել կամ արգելվել
Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանի որոշմամբ` օրենքով
սահմանված կարգով:
2. Կուսակցության գործունեության կասեցման կամ արգելման հարցով
սույն օրենքով նախատեսված հիմքերով Արցախի Հանրապետության
Գերագույն դատարան կարող են դիմել Արցախի Հանրապետության Ազգային
ժողովը և Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
Հոդված 31. Կուսակցության գործունեության կասեցումը
1. Կուսակցության գործունեությունը կարող է կասեցվել, եթե
կուսակցությունը՝
1) իր գործունեության ընթացքում թույլ է տվել օրենքի կոպիտ խախտում
կամ
2) ինքնուրույն կամ կուսակցությունների դաշինքի կազմում կամ այլ
կուսակցության ընտրական ցուցակի կազմում երկու անգամ անընդմեջ չի
մասնակցել Արցախի Հանրապետության նախագահի, Ազգային ժողովի կամ
տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի իմաստով՝ օրենքի կոպիտ խախտում են
համարվում՝
1) կուսակցության կողմից նվիրատվությունների տնօրինման կամ
կուսակցության տարեկան հաշվետվությունների հրապարակման կամ
օրենքով սահմանված փաստաթղթերը տրամադրելու` օրենքով սահմանված
կարգը խախտելը և Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
օրենսգրքով նախատեսված կարգով պատասխանատվության ենթարկվելուց
հետո` երեսնօրյա ժամկետում, խախտումը չվերացնելը կամ
2) կուսակցության հիմնադրման կամ պետական գրանցման ժամանակ
օրենքի այնպիսի խախտում թույլ տալը, որը եթե հայտնի լիներ պետական
գրանցման պահին, կուսակցությունը չէր գրանցվի:
3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիմքով կասեցման
ժամանակահատվածում կուսակցությանն արգելվում է իրականացնել
ցանկացած գործունեություն, բացառությամբ այն գործողությունների, որոնք
անհրաժեշտ են կասեցման հիմք հանդիսացող խախտումները վերացնելու
համար և կուսակցության` որպես իրավաբանական անձի, բնականոն
գործունեությունն ապահովելու համար:
4. Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությունը սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին
կետով
սահմանված
վարչական
իրավախախտումների
համար
պատասխանատվության ենթարկելիս գրավոր նախազգուշացնում է, որ
կուսակցության գործունեությունը կարող է կասեցվել երեսնօրյա ժամկետում
խախտումը չվերացնելու դեպքում:

5. Վարչական պատասխանատվության ենթարկելուց հետո՝ երեսնօրյա
ժամկետում, խախտումը չվերացնելու դեպքում Վերահսկիչ-վերստուգիչ
ծառայությունը այդ մասին անհապաղ տեղեկացնում է Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովին և Արցախի Հանրապետության կառավարությանը:
6. Պետական լիազոր մարմինը Արցախի Հանրապետության կառավարությանը անհապաղ տեղեկացնում է կուսակցության հիմնադրման կամ
պետական գրանցման ժամանակ օրենքի այնպիսի խախտման մասին, որը
եթե հայտնի լիներ պետական գրանցման պահին, կուսակցությունը չէր
գրանցվիֈ
7.
Կուսակցության
գործունեությունը
կասեցվում
է
Արցախի
Հանրապետության Գերագույն դատարանի որոշմամբ:
8. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքերով
կուսակցության կողմից կասեցման հիմքերի վերացման վերաբերյալ
ապացույցները ներկայացվում են պետական լիազոր մարմին, որը
գնահատում է կասեցման հիմք հանդիսացող խախտումները վերացված
լինելու հանգամանքը: Պետական լիազոր մարմինը կասեցման հիմք
հանդիսացող խախտումները վերացված լինելու կամ դրանց առկայության
մասին եզրակացությունը ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության
Գերագույն դատարան դիմած մարմնին: Կուսակցության գործունեությունը
վերսկսվում է կասեցման հիմք հանդիսացող խախտումները վերացնելու
դեպքում:
9. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքում
կուսակցության գործունեությունը կասեցվում է մեկ տարի ժամկետով:
Կուսակցության գործունեությունը վերսկսելուց հետո Արցախի Հանրապետության նախագահի, Ազգային ժողովի և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների
հաջորդող
ընտրություններին
չմասնակցելու
դեպքում
կուսակցության գործունեությունը կրկին կասեցվում է: Նշված ժամանակահատվածում կուսակցությունը չի կարող իրականացնել որևէ գործունեություն,
այդ թվում՝ ստանալ սույն օրենքի 23-րդ հոդվածով նախատեսված որևէ
նվիրատվություն, բացառությամբ անդամավճարներ հավաքելու, պայմանագրային, այդ թվում՝ աշխատանքային պարտավորությունները կատարելու,
ինչպես նաև հարկերը, տուրքերը և այլ պարտադիր վճարումներ վճարելու
հետ կապված գործողություններ:
Հոդված 32. Կուսակցության գործունեության արգելումը
1. Սահմանադրության 46-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ արգելման
ենթակա է այն կուսակցությունների գործունեությունը, որոնք քարոզում են
սահմանադրական կարգի բռնի տապալում կամ բռնություն են կիրառում
սահմանադրական կարգը տապալելու նպատակով:
2. Կուսակցության գործունեության արգելումը հիմք չէ այդ
կուսակցության առաջադրմամբ ընտրված Արցախի Հանրապետության
նախագահի, պատգամավորի, տեղական ինքնակառավարման մարմնի
անդամի լիազորությունները դադարեցնելու համար:
3. Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանի որոշմամբ
կուսակցության գործունեությունն արգելելու դեպքում կուսակցության
գործունեությունը համարվում է դադարեցված, և այն ենթակա է լուծարման:

Հոդված 33. Կուսակցության վերակազմակերպումը
1. Կուսակցությունը կարող է կուսակցության համագումարի` սույն
օրենքով սահմանված կարգով ընդունված որոշմամբ վերակազմակերպվել
(միաձուլվել, միանալ, բաժանվել կամ առանձնանալ) այլ կուսակցության:
2. Կուսակցության վերակազմակերպման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Քաղաքացիական օրենսգրքի կանոններին
համապատասխան:
Հոդված 34. Կուսակցության լուծարումը և լուծարման հետևանքները
1. Կուսակցությունը լուծարվում է Քաղաքացիական օրենսգրքով և
օրենքով սահմանված կարգով:
2. Կուսակցության լուծարվելու դեպքում պարտատերերի պահանջները
բավարարելուց հետո մնացած գույքն ուղղվում է կուսակցության
կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներին, իսկ դրա անհնարինության դեպքում փոխանցվում է պետական բյուջե: Սույն հոդվածի 5-րդ մասով
նախատեսված դեպքում կուսակցության լուծարումից հետո մնացած գույքը
փոխանցվում է Արցախի Հանրապետությանըֈ
3. Կուսակցությունը կարող է դադարեցնել իր գործունեությունը
լուծարման միջոցով` կուսակցության համագումարի որոշմամբ:
4. Եթե կուսակցության լուծարման համար հրավիրված համագումարն
իրավազոր չէ, ապա կուսակցության լուծարման մասին որոշումն ընդունում է
կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմինը: Իսկ կուսակցության
մշտապես գործող ղեկավար մարմնի իրավազոր չլինելու դեպքում
կուսակցությունը լուծարվում է կուսակցության հիմնադիրներից մեկի
որոշմամբ: Այս դեպքում կուսակցության լուծարման մասին որոշումը
համարվում է ընդունված, եթե որոշումը կայացնելու օրվանից հետո՝ երեք
ամսվա ընթացքում, կուսակցության համագումարը կամ մշտապես գործող
ղեկավար մարմինը այլ որոշում չի կայացրել:
5. Եթե Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանի որոշմամբ
արգելվել է կուսակցության գործունեությունը, ապա կուսակցության
նկատմամբ սկսվում է լուծարման գործընթացֈ Այս դեպքում լուծարային
հանձնաժողովի իրավասություններն իրականացնում է Վերահսկիչվերստուգիչ ծառայության կողմից ստեղծված հանձնաժողովըֈ
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Հոդված 35. Եզրափակիչ և անցումային դրույթներ
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
2. Սույն օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դրույթները տարածվում են
միայն սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո ծագած հարաբերություների վրա:

3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել
«Կուսակցությունների մասին» 2003 թվականի սեպտեմբերի 17-ի ՀՕ-66
օրենքը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`
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Ստեփանակերտ
ՀՕ-103-Ն

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
հուլիսի 22-ին
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան
1. Սույն օրենքը սահմանում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտի պետական աջակցության հիմնական սկզբունքները և կարգավորում է
այդ ոլորտում պետական աջակցության իրականացման համակարգի
ձևավորման և գործունեության հետ կապված հարաբերությունները:
Հոդված 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
աջակցության մասին օրենսդրությունը

ոլորտի

պետական

1. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության
մասին օրենսդրությունը բաղկացած է սույն օրենքից, Քաղաքացիական
օրենսգրքից և այլ իրավական ակտերից:
2. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերով սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն
օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերըֈ
Հոդված 3. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները
1.
Սույն
օրենքում
օգտագործվում
են
հետևյալ
հիմնական
հասկացությունները.
1) աքսելերատորներ, ինկուբատորներ` կազմակերպություններ, որոնք
աջակցում են սկսնակ և փոքր կազմակերպությունների նորարարական
նախագծերին դրանց զարգացման բոլոր փուլերում` տրամադրելով
խորհրդատվություն և (կամ) այլ ռեսուրսներ.
2) կանոնադրական
կապիտալում
ուղղակի
մասնակցություն`
իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում բաժնետոմսերի,
բաժնեմասերի կամ փայերի սեփականատեր.
3) կանոնադրական կապիտալում անուղղակի մասնակցություն` սույն
օրենքի
իմաստով
անուղղակի
մասնակցություն
է
համարվում
իրավաբանական
անձի
կանոնադրական
կապիտալում
այնպիսի
մասնակցությունը, որի դեպքում`
ա. մասնակիցը չունի իրավաբանական անձի կանոնադրական
կապիտալում մասնակցություն (բաժնետոմս, բաժնեմաս կամ փայ) կամ ունի
ձայնի իրավունք չտվող մասնակցություն, սակայն այդ մասնակցությամբ
ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն իր գործարար համբավով կամ
հեղինակությամբ
հնարավորություն
ունի
կանխորոշելու
տվյալ
իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների որոշումները, էապես

ազդելու նրանց որոշումների կայացման (կիրառման) վրա կամ կանխորոշելու
տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ուղղությունները, ոլորտները,
բ. մասնակիցը չունի իրավաբանական անձի կանոնադրական
կապիտալում մասնակցություն (բաժնետոմս, բաժնեմաս կամ փայ) կամ ձայնի
իրավունք չտվող մասնակցություն, սակայն հնարավորություն ունի
կանխորոշելու տվյալ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների
որոշումները, էապես ազդելու նրանց որոշումների կայացման (կիրառման)
վրա կամ կանխորոշելու տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության
ուղղությունները, ոլորտները` տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իր
ունեցած պահանջի իրավունքի ուժով,
գ. մասնակիցն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում
մասնակցություն
ունեցող
իրավաբանական
անձի
կանոնադրական
կապիտալում ունի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 50 տոկոս և ավելի
մասնակցություն,
դ. մասնակիցն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում
մասնակցություն
ունեցող
իրավաբանական
անձի
կանոնադրական
կապիտալում ունի մասնակցություն և իր գործարար համբավով կամ
հեղինակությամբ
հնարավորություն
ունի
կանխորոշելու
տվյալ
իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների որոշումները, էապես
ազդելու նրանց որոշումների կայացման (կիրառման) վրա կամ կանխորոշելու
տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ուղղությունները, ոլորտները.
4) հավաստագիր` հարկային արտոնություններից օգտվելու իրավունքը
հաստատող փաստաթուղթ.
5) հավաստագրող հանձնաժողով` սույն օրենքով սահմանված կարգով
հավաստագրի տրամադրման, փոփոխման, հավաստագրի տրամադրումը
մերժելու,
գործողությունը
դադարեցնելու
իրավասություն
ունեցող
հանձնաժողով.
6) հավաստագրված
անձ` սույն
օրենքով
սահմանված
կարգով
հավաստագիր ստացած տնտեսավարող սուբյեկտ.
7) պետական աջակցության ենթակա գործունեության տեսակներ՝
ա. ծրագրային ապահովման մշակում, որը ներառում է ծրագրային
ապահովման ստեղծումը, փոփոխությունների կատարումը, փորձարկումը և
աջակցումը, պատվիրատուների համար կիրառական ծրագրերի ստեղծումը,
համակարգերի ծրագրային ապահովման, կիրառական ծրագրերի, տվյալների
հիմնապահեստների, վեբկայքերի կառուցվածքի ու բովանդակության
մշակումը և (կամ) մշակման և գործարկման համար անհրաժեշտ
մեքենայական
հրամանների
ստեղծումը,
ծրագրային
ապահովման
սարքաբերումը` որոշակի գործառույթների իրականացման համար մշակված
կիրառական ծրագրերի վերափոխումը և հարմարեցումը պատվիրատուների տեղեկատվական համակարգի միջավայրին,
բ. խորհրդատվական գործունեություն համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում, որը ներառում է համակարգչային տեխնիկական
միջոցների, ծրագրային ապահովման և կապի տեխնոլոգիաների ինտեգրված
համակարգչային համակարգերի մշակումը և նախագծումը, օգտվողների
ուսուցման հետ կապված ծառայությունները,
գ. համակարգչային համակարգերի կառավարման գործունեություն, որը
ներառում է ներցանցային կառավարումը և պատվիրատուների համար

համակարգչային համակարգերի ստեղծումը և (կամ) տվյալների մշակման
տեխնիկական միջոցների սպասարկումը և աջակցման այլ ծառայություններ,
դ. տվյալների մշակում, ցանցում տեղեկատվության տեղաբաշխում և
հարակից գործունեություն, որը ներառում է ցանցում կայքերի տեղաբաշխման
ենթակառուցվածքների
ապահովումը,
տվյալների
մշակումը
(օգտագործողների տրամադրած կամ բնօրինակ ծրագրերի կիրառմամբ
տվյալների լրիվ մշակումը, տվյալների ավտոմատացված մշակումն ու
ներանցումն
ապահովող
ծառայությունները,
ներառյալ`
տվյալների
հիմնապահեստների
կառավարման ծառայությունները) և հարակից
ծառայությունները, կայքերի տեղաբաշխման հետ կապված մասնագիտացված
ծառայությունները
(hosting service)`
ինտերնետ ցանցում
կայքերի
տեղաբաշխում (Web hosting), տվյալների հոսընթաց փոխանցում (չբաժանված՝
ըստ փաթեթների) կամ կիրառական ծրագրերի տեղաբաշխում, ծրագրային և
ապարատային
ռեսուրսների
գործարկում,
ընդհանուր
ժամանակի
տարանջատման ռեժիմում
գործող
կենտրոնական (համընդհանուր)
համակարգչի միջոցով օգտվողների սպասարկում,
ե. վեբ-պորտալների հետ կապված գործողություններ, որոնք ներառում են
գործողություններ՝ կապված վեբկայքերի հետ՝ որոշակի ձևաչափով
ինտերնետում տեղադրված տվյալների ծավալուն հիմնապահեստների
ձևավորման և սպասարկման համար որոնման համակարգերի կիրառում`
հասցեներով կամ բովանդակությամբ հեշտ և հասանելի որոնում
կազմակերպելու նպատակով, գործողություններ՝ կապված այլ վեբկայքերի
հետ, որոնք գործում են որպես ինտերնետի պորտալ, ինչպես, օրինակ,
պարբերաբար թարմացվող տեղեկատվություն ապահովող լրատվական
կայքերը,
զ. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում կրթական, հետազոտական ծրագրերի իրականացում.
8) տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ՝ համակարգչային հիմքի վրա,
մասնավորապես
ծրագրային
ապահովման,
սպասարկման
կամ
կառավարման տեղեկատվական համակարգեր,
ինչպես
նաև
բոլոր
ձևաչափերով տեղեկատվություն, ներառյալ` տվյալներ, պատկերներ
(շարժական,
անշարժ)
ստեղծելու,
փոխակերպելու,
պահպանելու,
պաշտպանելու, մշակելու, փոխանցելու և անվտանգ հայթայթելու համար
օգտագործվող տեխնոլոգիաների բոլոր տեսակները.
9) տնտեսավարող սուբյեկտ` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող առևտրային և ոչ առևտրային
կազմակերպությունները, այդ թվում` օտարերկրյա իրավաբանական անձինք,
իրավաբանական անձի մասնաճյուղերը կամ ներկայացուցչությունները,
անհատ ձեռնարկատերերը.
10) տեխնոպարկ, տեխնոկենտրոն` իրավաբանական անձ կամ համատեղ
գործունեության
վերաբերյալ
պայմանագրային
հիմունքներով
կազմակերպված իրավաբանական անձանց (մասնակիցների) միություն, որի
գլխավոր խնդիրն է ինովացիոն միջավայրի ձևավորման` համապատասխան
նյութատեխնիկական,
ֆինանսական
բազայի
ստեղծման
միջոցով
ներդրումային և ինովացիոն ծրագրերի իրականացումը, գիտատար
մշակումների, բարձր տեխնոլոգիաների ներդրմանն ու համաշխարհային
շուկայում մրցունակ ապրանքի արտադրությանն ուղղված գործունեությունը:

Հոդված 4. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
աջակցության սկզբունքները և նպատակները

ոլորտի

պետական

1. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցությունն
իրականացվում է պետության և մասնավոր հատվածի համագործակցության,
ինչպես նաև հրապարակայնության սկզբունքների հիման վրա:
2. Պետական աջակցության նպատակն է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում`
1) մրցունակության բարձրացումը.
2) հմուտ աշխատուժի ներգրավումը և հմտությունների շարունակական
բարձրացումը՝ մրցունակ աշխատավարձերի (եկամուտների) ապահովման
միջոցով.
3) դրամաշնորհային ծրագրերով գիտահետազոտական աշխատանքների
իրականացումը և սկսնակ կազմակերպությունների կայացմանն օժանդակումը.
4) վենչուրային և օտարերկրյա ներդրումների խթանումը և ներգրավումը:
Հոդված
5. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական
աջակցության սուբյեկտները
1. Սույն օրենքի շրջանակներում պետական աջակցություն են ստանում
հետևյալ տնտեսավարող սուբյեկտները.
1) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ձեռնարկատիրական
գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտները.
2) նորարարական և ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ներդրման գործունեությամբ զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտները.
3) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը խթանող
ենթակառուցվածքները, այդ թվում` տեխնոպարկերը, տեխնոկենտրոնները,
աքսելերատորները, ինկուբատորները.
4) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում կրթական, հետազոտական ծրագրեր իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտները:
Հոդված 6. Տեղեկատվական
աջակցության իրականացումը

տեխնոլոգիաների

ոլորտի

պետական

1.
Պետական
աջակցությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտում գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտներին
բարենպաստ ֆինանսավորման պայմանների տրամադրման, ներդրումների
ներգրավման և արտաքին տնտեսական գործունեության խթանման համար
իրականացվում է ծրագրով (այսուհետ` Ծրագիր): Ծրագիրը մշակում է ոլորտի
զարգացման համար պատասխանատու Արցախի Հանրապետության
կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը (այսուհետ՝
լիազոր մարմին) և հաստատում է Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը: Ծրագիրը մշակվում է սույն օրենքի սկզբունքներին և
աջակցման նպատակներին համապատասխան: Ծրագիրն իրականացվում է
Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

2. Հարկային արտոնությունները տրամադրվում են հավաստագրված
անձանց` Արցախի Հանրապետության հարկային հարաբերությունները
կարգավորող օրենքներով սահմանված չափով և ժամանակահատվածի
ընթացքում:
Հոդված 7.
ռեգիստրը

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների

ոլորտի

վարչական

1. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հաշվառում իրականացնելու նպատակով լիազոր մարմինը վարում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի վարչական ռեգիստրը (այսուհետ` վարչական ռեգիստր):
2. Վարչական ռեգիստրը ներառում է Արցախի Հանրապետությունում
գրանցված
(հաշվառված)
տնտեսավարող
սուբյեկտների
փաստացի
գործունեության կամ տնտեսավարող սուբյեկտի կառավարման գործադիր
մարմնի վայրի, գործունեության հիմնական և ոչ հիմնական տեսակների,
աշխատողների քանակի, օտարերկրյա մասնակցության, արտադրված
արտադրանքի, մատուցված ծառայությունների ծավալի, արտահանման,
ներդրումների (այդ թվում՝ օտարերկրյա), եկամուտների, ներմուծման և այլ
անհրաժեշտ ցուցանիշների մասին շարունակական արդիականացման
ենթակա տվյալների բազա:
3. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի վարչական ռեգիստրը
ստեղծվում է հարկային մարմինների, Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական
անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության, լիազոր մարմնի` Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխանակված և
տրամադրված տեղեկությունների, ինչպես նաև տնտեսավարող սուբյեկտների
հաշվետվությունների հիման վրա:
4. Տնտեսավարող սուբյեկտների հաշվետվությունների ձևերը և
ներկայացման կարգը սահմանում է լիազոր մարմինը:
5. Կախված հավաքվող ցուցանիշների բնույթից` հաշվետվությունները
ներկայացվում են ամսական, եռամսյակային կամ կիսամյակային
պարբերականությամբ, որը որոշում է լիազոր մարմինը:
Հոդված
8. Հավաստագրվող և հավաստագրված
սուբյեկտներին ներկայացվող պահանջները

տնտեսավարող

1. Հավաստագրումն իրականացվում է կամավորության սկզբունքով:
2. Հավաստագրման համար կարող են դիմել հետևյալ տնտեսավարող
սուբյեկտները.
1) Արցախի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած
առևտրային
կազմակերպությունները,
բացառությամբ
օտարերկրյա
(բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության) իրավաբանական անձանց
մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների.
2)
Արցախի
Հանրապետությունում
հաշվառված
անհատ
ձեռնարկատերերը:
3. Հավաստագրման համար դիմող տնտեսավարող սուբյեկտները պետք է
բավարարեն հետևյալ պահանջները.

1) ստեղծվել են բացառապես սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ
կետով սահմանված գործունեության տեսակների ներքո գործունեություն
իրականացնելու նպատակով.
2) բաժնետերերից (մասնակիցներից) որևէ մեկը կամ հավաստագրման
համար դիմած անհատ ձեռնարկատերը չի հանդիսանում սնանկության
գործընթացում գտնվող այլ տնտեսավարող սուբյեկտի բաժնետեր կամ
մասնակից:
4. Հավաստագրի գործողության ընթացքում հիմնական միջոցների
օտարումը (բացառությամբ օտարմանը նախորդող առնվազն երկու տարի
առաջ ձեռք բերված հաշվողական և համակարգչային տեխնիկայի,
հաղորդակցական սարքավորանքի օտարմանը), ինչպես նաև համատեղ
գործունեության պայմանագրի կնքումը սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի
7-րդ կետով սահմանված գործունեության տեսակներից դուրս իրականացվող
այլ գործունեություն է:
5. Հավաստագրված անձինք պարտավոր են հավաստագրի գործողության
ընթացքում պահպանել սույն հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերում նշված
պահանջները:
Հոդված 9. Հավաստագրման հանձնաժողովը
1. Հավաստագրումն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության
կառավարության որոշմամբ ձևավորված հանձնաժողովը:
2. Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է հանձնաժողովի բոլոր անդամների
մասնակցության դեպքում, իսկ հանձնաժողովի անդամներից որևէ մեկի
բացակայության դեպքում նիստը համարվում է չկայացած և նշանակվում է
նոր նիստ: Հանձնաժողովի անդամները կարող են օրենքով սահմանված
կարգով լիազորել այլ անձանց իրենց անունից հանձնաժողովի նիստին
մասնակցելու համար, ընդ որում, եթե հանձնաժողովի անդամը երկու անգամ
անընդմեջ բացակայում է և չի լիազորում այլ անձանց իր անունից
հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու համար, ապա նշված հանգամանքը
հանձնաժողովի նիստը չկայացած համարելու հիմք չէ:
3. Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են ձայների պարզ
մեծամասնությամբ:
4. Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր նիստի համար կազմվում է
արձանագրություն: Արձանագրությունները ստորագրում են նիստին
մասնակցած անդամները:
5. Հանձնաժողովի նիստերի հրավիրման և այլ ընթացիկ աշխատանքները
կազմակերպում է հանձնաժողովի քարտուղարությունը: Հանձնաժողովի
քարտուղարություն է հանդիսանում լիազոր մարմինը:
6. Հանձնաժողովը հավաստագրի տրամադրման կամ մերժման մասին
որոշումը պարտավոր է ընդունել հավաստագրի տրամադրման մասին
դիմումը ստանալուց հետո՝ երեսնօրյա ժամկետում:

Հոդված 10. Հանձնաժողովի լիազորությունները
1. Հանձնաժողովը`
1) ուսումնասիրում և քննարկում է հավաստագրման համար
ներկայացված դիմումները.
2) սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշում է ընդունում
հավաստագրի տրամադրման, փոփոխման կամ մերժման մասին.
3) Արցախի Հանրապետության կառավարությանը ներկայացնում է
առաջարկություններ հավաստագրման գործընթացի կազմակերպման,
ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը նպաստող
օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ:
Հոդված 11. Հավաստագրի տրամադրումը և փոփոխումը
1. Հավաստագրումը կատարվում է Արցախի Հանրապետության
կառավարության սահմանած կարգով:
2. Յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա նոյեմբերի 1-ից մինչև
դեկտեմբերի 1-ը հավաստագրված անձը պարտավոր է ներկայացնել Արցախի
Հանրապետության
կառավարության
սահմանած
կարգով
և
ձևով
հայտարարություն այն մասին, որ բավարարում է սույն օրենքով
հավաստագրված անձանց ներկայացվող պահանջները:
3. Սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված պահանջները
բավարարող տնտեսավարող սուբյեկտները հավաստագիր ստանալու համար
պարտավոր են ներկայացնել`
1) դիմում հավաստագիր ստանալու մասին.
2) իրավաբանական անձանց պետական գրանցման կամ անհատ
ձեռնարկատերերի հաշվառման համարը.
3)
տնտեսավարող
սուբյեկտի
գործունեության
մանրամասն
նկարագրությունը և ուղղությունները` ըստ սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 7-րդ կետով սահմանված գործունեության տեսակների.
4) հայտարարություն այն մասին, որ տնտեսավարող սուբյեկտը
հավաստագրով
տրամադրված
արտոնություններից
օգտվելու
ժամանակահատվածում զբաղվելու է միայն սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 7-րդ կետով սահմանված գործունեության տեսակներով,
5) տեղեկանք աշխատողների քանակի, պաշտոնների անվանումների և
աշխատողների անուն-ազգանունների մասին.
6) հավաստագրման համար դիմած տնտեսավարող սուբյեկտի
կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն
ունեցող անձանց վերաբերյալ տվյալները՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարության սահմանած ձևով և կարգով:
4. Այն դեպքում, երբ հավաստագրված անձը հավաստագրի գործողության
ընթացքում որոշում է զբաղվել հավաստագրման ժամանակ չներկայացված,
սակայն սույն օրենքի համաձայն հավաստագրման ենթակա գործունեության
տեսակներով, ապա վերջինս պարտավոր է սույն հոդվածի 3-րդ մասով
սահմանված կարգով դիմել հանձնաժողով՝ հավաստագրի փոփոխության
համար:

Հոդված 12. Հավաստագրի տրամադրման մերժումը
1. Հավաստագրի տրամադրման դիմումը մերժվում է, եթե`
1) հավաստագրման համար դիմած տնտեսավարող սուբյեկտը չի
համապատասխանում սույն օրենքով սահմանված՝ հավաստագիր ստանալու
իրավունք
ունեցող
տնտեսավարող
սուբյեկտներին
ներկայացվող
պահանջներին.
2) հավաստագրման համար ներկայացված փաստաթղթերը թերի են,
արժանահավատ չեն և չեն համապատասխանում սույն օրենքի և այլ
նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին.
3) հավաստագրման համար դիմած տնտեսավարող սուբյեկտի
կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն
ունեցող անձինք նախկինում խախտել են սույն օրենքի պահանջները.
4) հավաստագրման համար դիմած տնտեսավարող սուբյեկտի
կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն
ունեցող անձանցից որևէ մեկը նախկինում ունեցել է ուղղակի կամ
անուղղակի մասնակցություն սույն օրենքի պահանջները խախտած այլ
իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում.
5) նախկինում դադարեցվել է տնտեսավարող սուբյեկտին տրամադրված
հավաստագրի գործողությունը սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ և
5-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով:
2. Հավաստագրի տրամադրման դիմումի մերժման հիմք չի կարող
հանդիսանալ՝
1) հավաստագրման համար դիմած տնտեսավարող սուբյեկտի
բաժնետիրոջ (մասնակցի) այլ տնտեսավարող սուբյեկտի բաժնետեր կամ
մասնակից հանդիսանալը կամ այլ ընկերության աշխատող հանդիսանալը.
2) հավաստագրման համար դիմած տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ կամ
այլ ընկերությունում համատեղությամբ աշխատող հանդիսանալը:
3. Այն դեպքում, երբ առկա են սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով
սահմանված մերժման հիմքերը, ապա հանձնաժողովը կասեցնում է
վերջնական որոշման կայացումը և հանձնաժողովի քարտուղարության
միջոցով հավաստագրման համար դիմած տնտեսավարող սուբյեկտին գրավոր
ներկայացնում
է
փաստաթղթերում
առկա
թերությունների
և
անհամապատասխանությունների
վերացման
մասին
առաջարկ:
Հանձնաժողովի քարտուղարության առաջարկը ստանալուց հետո՝ հինգ
աշխատանքային օրվա ընթացքում, տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից
թերությունները և անհամապատասխանությունները չվերացվելու դեպքում
դիմումը մերժվում է:
Հոդված 13. Հավաստագրի գործողության դադարեցումը
1. Հավաստագրի գործողությունը դադարեցվում է, եթե`
1) ավարտվել է հավաստագրի գործողության ժամկետը.
2) տնտեսավարող սուբյեկտը ներկայացրել է դիմում հավաստագրի
գործողությունը դադարեցնելու վերաբերյալ.
3) հավաստագրի գործողության ընթացքում խախտվել են սույն օրենքի 8րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջները.

4) տնտեսավարող սուբյեկտը խախտել է սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 4րդ մասի պահանջները.
5) տնտեսավարող սուբյեկտը հավաստագրման համար ներկայացրել է ոչ
հավաստի տեղեկություններ:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-5-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում
հավաստագրի գործողությունը դադարեցվում է հանձնաժողովի որոշմամբ:
Հոդված 14. Հավաստագրված անձանց կողմից հաշվետվությունների
ներկայացումը
1. Հավաստագրված անձինք պարտավոր են հանձնաժողովին
յուրաքանչյուր կիսամյակ` մինչև յուրաքանչյուր կիսամյակը հաջորդող
ամսվա 20-ը, ներկայացնել հավաստագրի գործողության ընթացքում
ստացված արդյունքների, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության
կառավարության սահմանած կարգով այլ տեղեկությունների վերաբերյալ
հաշվետվություններ:
2. Սույն օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով հավաստագրի
գործողության դադարեցման դեպքում հավաստագրված անձինք պարտավոր
են ներկայացնել սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հաշվետվությունը
հավաստագրի դադարեցման մասին հանձնաժողովի որոշումն ստանալու
պահից տասնհինգօրյա ժամկետում, իսկ սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքում՝ հավաստագրի գործողության
դադարեցման մասին դիմումի հետ:
Հոդված 15. Հրապարակայնությունը
1. Հավաստագրված անձանց ցուցակը հրապարակվում է լիազոր մարմնի
պաշտոնական կայքում:
2. Լիազոր մարմնի պաշտոնական կայքում հրապարակվում են նաև սույն
օրենքի
պահանջները
խախտած
տնտեսավարող
սուբյեկտների
անվանումները,
այդ
թվում`
տվյալ
տնտեսավարող
սուբյեկտի
կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն
ունեցող անձանց անվանումները կամ անունները:
Հոդված 16. Տեղեկությունների տրամադրումը
1. Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի պետական
գրանցում (հաշվառում) իրականացնող մարմինը պարտավոր է յուրաքանչյուր
եռամսյակ լիազոր մարմին ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտում գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների
պետական
գրանցման
վերաբերյալ
տեղեկություններ`
Արցախի
Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:
2. Հարկային մարմինները պարտավոր են սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 2րդ մասում նշված, իրենց մոտ առկա տեղեկությունները յուրաքանչյուր
եռամսյակ տրամադրել լիազոր մարմնին` Արցախի Հանրապետության
կառավարության սահմանած կարգով:

Հոդված 17. Պատասխանատվությունը
խախտելու համար

սույն

օրենքի

դրույթները

1. Սույն օրենքի պահանջների խախտումն առաջացնում է օրենքով
նախատեսված պատասխանատվություն:
2. Այն դեպքում, երբ սույն օրենքի խախտման հետևանքով դադարեցվել է
հավաստագրի գործողությունը, ապա պետական բյուջե են վճարվում
հավաստագրի գործողության ընթացքում որպես հարկային արտոնություն
ստացված և պետական բյուջե չվճարված հարկերի գումարները, ինչպես նաև
Արցախի Հանրապետության հարկային հարաբերությունները կարգավորող
օրենքներով սահմանված տույժերը և տուգանքները:
Հոդված 18. Անցումային դրույթներ
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը և գործում է մինչև 2029 թվականի
հունվարի 1-ը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. օգոստոսի 12
Ստեփանակերտ
ՀՕ-104-Ն

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
հուլիսի 22-ին
«ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Եկամտային հարկի մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի
ՀՕ-86-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 6-րդ հոդվածի 1-ին մասում 33-րդ կետի
վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 34-րդ և 35-րդ կետեր.
«34)
«Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտի
պետական
աջակցության մասին» օրենքով սահմանված կարգով հավաստագրված հարկ
վճարողների կողմից հավաստագրի տրամադրման ամսվան հաջորդող
ամսվա մեկից մինչև հավաստագրի գործողության ժամկետի ավարտը
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների իրացումից (բացառությամբ օտարմանը
նախորդող առնվազն երկու տարի առաջ ձեռք բերված հաշվողական և
համակարգչային տեխնիկայի, հաղորդակցական սարքավորանքի օտարման)
ստացվող եկամուտները.
35) էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից
վերականգնվող
էներգետիկ
ռեսուրսներ
օգտագործող
ինքնավար
էներգաարտադրողի ստացած ֆինանսական հատուցումը, ինչպես նաև
հավասար փոխհոսքերի դեպքում ինքնավար էներգաարտադրողների կողմից
էլեկտրական
էներգիայի
բաշխման
լիցենզիա
ունեցող
անձին
մատակարարված էլեկտրական էներգիայի դիմաց էլեկտրական էներգիայի
տեսքով ստացվող փոխհատուցումները:»:
Հոդված 2. Օրենքի 11-րդ հոդվածում`
1) 1-ին մասի 1-ին կետը «դրույքաչափով» բառից հետո լրացնել
«, բացառությամբ սույն մասի 1.1-ին կետով նախատեսված դեպքի» բառերով.
2) 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին կետով.
«1.1)
«Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտի
պետական
աջակցության մասին» օրենքով սահմանված կարգով հավաստագրված
հարկային գործակալը հավաստագրի տրամադրման ամսվան հաջորդող
ամսվա մեկից մինչև հավաստագրի գործողության ժամկետի ավարտն
աշխատողներին վճարվող աշխատավարձից և դրան հավասարեցված
եկամուտներից եկամտային հարկը հաշվարկում է 5 տոկոս դրույքաչափով:»:
Հոդված 3. Օրենքի 18-րդ հոդվածում՝
1) 3-րդ մասը «կատարած ներդրումները» բառերից հետո լրացնել «,
ինչպես նաև «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական
աջակցության մասին» օրենքով սահմանված կարգով հավաստագրված հարկ
վճարողների կողմից հավաստագրի տրամադրման ամսվան հաջորդող
ամսվա մեկից մինչև հավաստագրի գործողության ժամկետի ավարտը
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների իրացումից (բացառությամբ օտարմանը

նախորդող առնվազն երկու տարի առաջ ձեռք բերված հաշվողական և
համակարգչային տեխնիկայի, հաղորդակցական սարքավորանքի օտարման)
ստացվող եկամուտների ստացման հետ կապված ծախսերը» բառերով.
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին մաս.
«3.1. Ծախս չեն համարվում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ
օգտագործող ինքնավար էներգաարտադրողների կողմից էլեկտրական
էներգիայի արտադրության հետ կապված ծախսերը:»:
Հոդված 4. Անցումային դրույթներ
1.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ից:
2.Սույն օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված 34-րդ կետի, 2-րդ հոդվածի և
3-րդ հոդվածով սահմանված 1-ին կետի դրույթները գործում են մինչև 2029
թվականի հունվարի 1-ը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. օգոստոսի 12
Ստեփանակերտ
ՀՕ-105-Ն

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
հուլիսի 22-ին

«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Շահութահարկի մասին» 1999 թվականի հունվարի 9-ի ՀՕ-47
օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 8-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ
նոր պարբերություններով.
«Սույն օրենքի իմաստով եկամուտ չեն համարվում «Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» օրենքով
սահմանված կարգով հավաստագրված ռեզիդենտների կողմից հավաստագրի
տրամադրման ամսվան հաջորդող ամսվա մեկից մինչև հավաստագրի
գործողության ժամկետի ավարտը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
իրացումից (բացառությամբ օտարմանը նախորդող առնվազն երկու տարի
առաջ ձեռք բերված հաշվողական և համակարգչային տեխնիկայի,
հաղորդակցական սարքավորանքի օտարման) ստացվող եկամուտները:
Սույն օրենքի իմաստով եկամուտ չեն համարվում վերականգնվող
էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող ինքնավար էներգաարտադրողների`
էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից ստացվող
հատուցման գումարները, ինչպես նաև հավասար փոխհոսքերի դեպքում
ինքնավար էներգաարտադրողների կողմից էլեկտրական էներգիայի
բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին մատակարարված էլեկտրական
էներգիայի
դիմաց
էլեկտրական
էներգիայի
տեսքով
ստացվող
փոխհատուցումները:»:
Հոդված 2. Օրենքի 11-րդ հոդվածում վերջակետը փոխարինել միջակետով
և այն լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «է» և «ը» կետերով.
«է) «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության
մասին» օրենքով սահմանված կարգով հավաստագրված ռեզիդենտների
կողմից հավաստագրի տրամադրման ամսվան հաջորդող ամսվա մեկից մինչև
հավաստագրի
գործողության
ժամկետի
ավարտը
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների իրացումից (բացառությամբ օտարմանը նախորդող
առնվազն երկու տարի առաջ ձեռք բերված հաշվողական և համակարգչային
տեխնիկայի, հաղորդակցական սարքավորանքի օտարման) ստացվող
եկամուտների ստացման հետ կապված ծախսերը.
ը/ ինքնավար էներգաարտադրողների կողմից էլեկտրական էներգիայի
արտադրության հետ կապված ծախսերը:»:
Հոդված 3. Անցումային դրույթներ
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ից:

2. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված 1-ին պարբերության և 2-րդ
հոդվածով սահմանված «է» կետի դրույթները գործում են մինչև 2029 թվականի
հունվարի 1-ը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. օգոստոսի 12
Ստեփանակերտ
ՀՕ-106-Ն

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
15 օգոստոսի 2019թ.

N 663-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և
ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ
կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի համայնքների
վարչական սահմաններից դուրս, շրջանի վարչական սահմաններում գտնվող
պետական սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային
նշանակության 22,76461 և 3,84187 հեկտար արոտավայրերը փոխադրել
էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների
նպատակային նշանակության` էներգետիկայի օբյեկտների հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
15 օգոստոսի 2019թ.

N 665-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 28-Ի N 299 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ
հոդվածի 1-ին մասը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության
Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ 108-Ն հրամանագրով
սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2005 թվականի հունիսի 28-ի ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր» պաշտոնական պարբերականի
հրատարակման աշխատանքների կազմակերպման մասին» N 299 որոշումը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
15 օգոստոսի 2019թ.

N 666-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 5-Ի N 543-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ
հոդվածի 1-ին մասը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության
Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ 108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 5-ի ««Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր»
պաշտոնական պարբերական հիմնելու մասին» N 543-Ն որոշումը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
15 օգոստոսի 2019թ.

N 667-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 5-Ի N 544-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ
հոդվածի 1-ին մասը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության
Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ 108-Ն հրամանագրով
սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 5-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր» և «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր» պաշտոնական
պարբերականները պետական պատվերով ստացող պետական մարմինների և
կազմակերպությունների ցանկը հաստատելու մասին N 544-Ն որոշումը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 օգոստոսի 2019թ.

N 678-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և
ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ
կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007
թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 629 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Գետավանի գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող քաղաքացու սեփականություն
հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,26 հեկտար
վարելահողը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝
հասարակական կառուցապատման հողերի:
2. Առաջարկել Գետավան 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
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 օգոստոսի 2019թ.

N 679-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և
ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ
կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Խարխափուտ
գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության
0,9851, 0,7689 և 0,0546 հեկտար արոտավայրերը, համաձայն հավելվածի,
փոխադրել էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների նպատակային նշանակության` էներգետիկայի օբյեկտների հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
21 օգոստոսի 2019թ.

N 682-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 11-Ի N 137-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
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 2019 թվականի մարտի
11-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015
թվականի փետրվարի 12-ի N 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» N 137-Ն որոշման 2-րդ կետում լրացնել
հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն.
«Եթե սույն որոշումը պարունակում է այնպիսի դրույթներ, որոնց
հետևանքով պետք է դադարեցվի մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը
փոխհատուցում ստացած հարկ վճարողներին փոխհատուցումների տրամադրումը, ապա մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ կիրառվում են
մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը գործող դրույթները:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի
մարտի 23-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
21 օգոստոսի 2019թ.

N 683-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 28-Ի N 94 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
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 2005
թվականի փետրվարի 28-ի «Արցախի Հանրապետության ոստիկանության
կողմից պետական պահպանության ենթակա պետական մարմինների և
կազմակերպությունների շենքերի ու շինությունների, ինչպես նաև կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկերը հաստատելու մասին» N 94 որոշման թիվ 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 12.1-ին
կետով.
«12.1. Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի շենք»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
21 օգոստոսի 2019թ.

N 684-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 19-Ի N 293-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011
թվականի մայիսի 19-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը
տրամադրվող՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերում
նպատակային անվճար տեղերի արդյունավետ օգտագործման մասին» N 293Ն որոշմամբ հաստատված՝
1) N 2 հավելվածում՝
ա. 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել,
բ. 2-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերը շարադրել հետևյալ
բովանդակությամբ նոր խմբագրությամբ.
«3) ուսումն ավարտելուց և բժշկի որակավորում ստանալուց հետո
Նախարարության հետ կնքել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2011 թվականի N 293-Ն որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում)
հաստատված Ձև 4 պայմանագիրը՝ Նախարարության կողմից առաջարկվող
մասնագիտությամբ, պարտավորվելով երեք տարի ժամկետով աշխատանքի
անցնել Նախարարության ենթակա շրջանային բժշկական կազմակերպություններում:
Եթե Ուսանող-շրջանավարտն ուսումը շարունակում է այլ պետությունում իր հաշվին՝ Նախարարության հետ չի կնքում Որոշմամբ հաստատված
Ձև 4 պայմանագիրը, բայց պարտավորվում է պահպանել սույն կետի
դրույթները.
4) մեկ տարվա ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե
վճարել պետության կողմից կատարված ծախսերի հատուցում՝ Ուսումնական
հաստատությունում տվյալ ծրագրով ուսուցման համար սույն պայմանագրի
կնքման պահին սահմանված վճարի չափով, ուսման փաստացի տևողության
ողջ ժամանակահատվածի համար, ինչպես նաև կրթաթոշակի ողջ ծավալով
(եթե Ուսանող-շրջանավարտին վճարվում է կրթաթոշակ) և տուգանք՝
ընդհանուր վճարի 50 տոկոսի չափով, եթե՝
ա. ինքնակամ դադարեցնում է ուսումը,
բ. հեռացվում է Ուսումնական հաստատությունից,
գ. մշտական բնակություն հաստատելու նպատակով կամ ընտանեկան
պայմաններից ելնելով տեղափոխվում է այլ պետություն,
դ. խախտում է սույն կետի 3-րդ ենթակետի դրույթները.».
2) N 4 հավելվածում՝

ա.
1-ին
կետը
շարադրել
հետևյալ
բովանդակությամբ
նոր
խմբագրությամբ.
«1. Սույն պայմանագրով Նախարարությունը պարտավորվում է
կազմակերպել Դիմորդի մասնագիտացումը _______________________________
(ուսումնական հաստատության անվանումը)

(այսուհետ Ուսումնական հաստատություն)_______________________________
(մասնագիտության անվանումը)

մասնագիտությամբ նպատակային պետական պատվերի շրջանակներում,
իսկ Դիմորդը պարտավորվում է ուսումն ավարտելուց և բժշկի որակավորում
ստանալուց հետո երեք տարի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր
կնքել Նախարարության ենթակա շրջանային բժշկական կազմակերպության
հետ (այսուհետ՝ Կազմակերպություն):».
բ. 4-րդ և 5-րդ կետերը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ նոր
խմբագրությամբ.
«4. Նախարարությունն իրավունք ունի՝
1) իր հայեցողությամբ ընտրել Կազմակերպություն, որի հետ պետք է
աշխատանքային պայմանագիր կնքի Դիմորդը.
2) սույն պայմանագրի 5-րդ կետի 5-րդ ենթակետով նախատեսված
դեպքերում պահանջել Դիմորդից մեկ տարվա ընթացքում Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջե վճարել պետության կողմից կատարված
ծախսերի
հատուցում՝
Ուսումնական
հաստատությունում
տվյալ
մասնագիտացման համար սույն պայմանագրի կնքման պահին սահմանված
վճարի չափով, ուսման փաստացի տևողության ողջ ժամանակահատվածի
համար, ինչպես նաև կրթաթոշակի ողջ ծավալով (եթե Դիմորդին վճարվում է
կրթաթոշակ) և տուգանք՝ ընդհանուր վճարի 50 տոկոսի չափով:
5. Դիմորդը պարտավոր է ՝
1) բարեխղճորեն սովորել Ուսումնական հաստատությունում՝ վերջինիս
ներքին կանոնակարգին համապատասխան.
2) ուսումն ավարտելուց հետո մեկամսյա ժամկետում ներկայանալ
Նախարարություն՝ Կազմակերպությունում աշխատելու առաջարկ ստանալու
համար.
ա. այն դեպքում, երբ ուսման ավարտին հաջորդող մեկամսյա ժամկետում
Դիմորդն անցնում է պարտադիր զինվորական ծառայության, այդ ժամանակահատվածի ավարտից հետո մեկամսյա ժամկետում ներկայանալ Նախարարություն՝ Կազմակերպությունում աշխատելու առաջարկ ստանալու համար.
3) ուսումն ավարտելուց հետո աշխատանքային պայմանագիր կնքել սույն
պայմանագրի 1-ին կետով սահմանված պայմաններով.
4) Կազմակերպության և Դիմորդի միջև կնքված պայմանագիրը Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի
1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 9-րդ և 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ
կետերով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկով լուծվելու դեպքում մեկամսյա
ժամկետում գրավոր ծանուցել Նախարարությանը և աշխատանքային
պայմանագիր կնքել այլ Կազմակերպության հետ սույն պայմանագրի 1-ին
կետով նախատեսված ժամկետի մնացած ժամանակահատվածի համար.
5) մեկ տարվա ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե
վճարել պետության կողմից կատարված ծախսերի հատուցում՝ Ուսումնական

հաստատությունում տվյալ մասնագիտացման համար սույն պայմանագրի
կնքման պահին սահմանված վճարի չափով, ուսման փաստացի տևողության
ողջ ժամանակահատվածի համար, ինչպես նաև կրթաթոշակի ողջ ծավալով
(եթե Դիմորդին վճարվում է կրթաթոշակ) և տուգանք՝ ընդհանուր վճարի 50
տոկոսի չափով, եթե՝
ա. ինքնակամ դադարեցնում է ուսումը,
բ. հեռացվում է Ուսումնական հաստատությունից,
գ. մշտական բնակություն հաստատելու նպատակով կամ ընտանեկան
պայմաններից ելնելով տեղափոխվում է այլ պետություն,
դ. սույն կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ժամկետում չի
ներկայանում Նախարարություն կամ հրաժարվում է աշխատանքային
պայմանագիր կնքել Կազմակերպության հետ,
ե. մինչև սույն պայմանագրի 1-ին կետով նախատեսված ժամկետի
լրանալն իր նախաձեռնությամբ լուծում է Կազմակերպության հետ կնքված
աշխատանքային պայմանագիրը.
6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան
անվան, ազգանվան, հայրանվան, անձնագրային տվյալների փոփոխման
դեպքում տասն օրվա ընթացքում տեղեկացնել Նախարարությանը:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«16» օգոստոսի 2019 թվականի
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N 53-Ն

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 16Ն
ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «ե»
կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը`
Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.
1.
Սահմանել
էլեկտրական
էներգիայի
մատակարարման
և
օգտագործման կանոնները` համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի 2007 թվականի նոյեմբերի 27-ի «Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի էլեկտրական
էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոնները հաստատելու
մասին» N 16Ն որոշումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
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Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողովի
2019 թվականի օգոստոսի 16-ի N 53-Ն որոշման

ԿԱՆՈՆՆԵՐ
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
Գ Լ ՈՒ Խ 1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կանոնները կանոնակարգում են էլեկտրամատակարարող ընկերության և
սպառողի, ինչպես նաև էլեկտրամատակարարող ընկերության էլեկտրական ցանցին
(այսուհետ՝ էլեկտրական ցանց) միացման դիմում ներկայացրած անձանց
հարաբերությունները:
2. Էլեկտրամատակարարող ընկերությունը պարտավոր է էլեկտրաէներգիա
մատակարարել յուրաքանչյուր սպառողի, որի հետ սույն կանոններով սահմանված
կարգով կնքել է սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման և էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագիր կամ էլեկտրական էներգիայի
մատակարարման պայմանագիր:
3. Էլեկտրամատակարարող ընկերությունը սպառողի էլեկտրական ցանցին
միացման յուրաքանչյուր կետի համար սպառված էլեկտրաէներգիայի հաշվառման
նպատակով սույն կանոններով սահմանված կարգով տեղակայում է առևտրային
հաշվառքի սարք (բացառությամբ սպառողի սեփականությունը հանդիսացող 6(10)
կիլովոլտ և բարձր լարման հոսանքի ու լարման չափիչ տրանսֆորմատորների) և
սպառված էլեկտրաէներգիայի մասին տվյալների պահպանման նպատակով բացում և
վարում է առանձին հաշվառման քարտ իր համարանիշով (այսուհետ՝ հաշվառման
քարտ կամ քարտի համար): Հաշվառման քարտում պահպանվում են սպառողի՝
էլեկտրական ցանցին միացման կետի միացման ժամկետի, հարաչափերի, դրանց
հետագա փոփոխությունների, ինչպես նաև սպառված (վերահաշվարկված) էլեկտրաէներգիայի քանակի և արժեքի մասին ողջ տեղեկատվությունը: Հաշվառման քարտի
տեղեկատվությունը էլեկտրամատակարարող ընկերությունը պահպանում է այն
էլեկտրական ցանցից անջատելու պահից առնվազն 3 տարի ժամկետով, եթե Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ ժամկետ սահմանված չէ:
4.
Էլեկտրամատակարարող
ընկերությունը
սպառողի
(բացառությամբ`
բնակչության) էլեկտրական ցանցին միացման տվյալ կետում սպառված էլեկտրաէներգիան կարող է հաշվառել առանց առևտրային հաշվառքի սարք տեղակայելու այն
դեպքում, երբ սպառողի սպառման համակարգի դրվածքային հզորությունը չի
գերազանցում 0,5 կիլովատտը, իսկ անվանական լարումը՝ 0,22 կիլովոլտը` սպառված
էլեկտրաէներգիայի հաշվառումն իրականացնելով սպառողի սպառման համակարգի
դրվածքային հզորությամբ` տեղակայվող սարքավորումների աշխատանքային
ժամերին համապատասխան: Նման դեպքում էլեկտրամատակարարող ընկերությունը
պետք է ստանա սպառողի գրավոր համաձայնությունը և վերջինիս հետ կնքված
պայմանագրում ներառի նաև սպառողի սպառման համակարգի նկարագիրը,
հզորությունը և աշխատանքային ժամերը:
5. Չի թույլատրվում սպառողներից կամ էլեկտրական ցանցին միացման դիմում
ներկայացրած անձանցից պահանջել կատարել վճարներ, տրամադրել հատուցում,
ներկայացնել տեղեկատվություն և փաստաթղթեր կամ նրանց ծանրաբեռնել պարտա-

վորություններով, եթե դրանք սահմանված չեն սույն կանոններով, պայմանագրով կամ
այլ նորմատիվ իրավական ակտերով:
6. Սույն կանոններում օգտագործված հիմնական հասկացություններն են.
1)էլեկտրամատակարարող ընկերություն (մատակարար)՝ էլեկտրական էներգիայի (այսուհետև՝ էլեկտրաէներգիա) բաշխման լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձ.
2) սպառող (բաժանորդ)՝ էլեկտրաէներգիայի (հզորության) սպառման
պահանջարկ ունեցող անձ, որը պայմանագիր է կնքել մատակարարի հետ.
3) ենթասպառող (ենթաբաժանորդ)՝ սպառող, որի էլեկտրամատակարարումն
իրականացվում է այլ սպառողի ցանցերից (էլեկտրատեղակայանքներից), և որն ունի
կնքված երկկողմ կամ եռակողմ պայմանագիր.
4) տեխնիկական պայմաններ՝ սպառողի սպառման համակարգը նվազագույն
ծախսումներով էլեկտրական ցանցին միացնելու պայմաններ, որոնք անհրաժեշտ են
էլեկտրական ցանցին միացման դիմումում նշված տեխնիկական հարաչափերով
էլեկտրամատակարարման և հաշվառման ապահովման համար.
5) պայմանագրային էլեկտրական հզորություն (պայմանագրային հզորություն)՝
էլեկտրական ակտիվ հզորության կեսժամյա միջին առավելագույն մեծությունը, որն
ամրագրվում է պայմանագրով.
6) ամրագրված տեխնոլոգիական հզորություն՝ պայմանագրում ամրագրված այն
ակտիվ հզորությունը, որը պայմանագրով սահմանված ժամկետում պարտավոր է
ապահովել մատակարարը` արտադրության մեջ գտնվող հումքի վերամշակումը մինչև
վերջ հասցնելու կամ առանց արտադրական սարքավորումների վնասման հումքն
արտադրությունից առանց խոտանի հանելու համար.
7) ամրագրված վթարային հզորություն՝ պայմանագրում ամրագրված այն ակտիվ
հզորությունը, որը վթարային ռեժիմներում պայմանագրով սահմանված ժամկետում
պարտավոր է ապահովել մատակարարը` մարդկանց կյանքը և անվտանգությունը,
ինչպես նաև շրջակա միջավայրի անվտանգություն ապահովող էլեկտրասարքավորումների աշխատանքն ապահովելու համար.
8) օպերատիվ անձնակազմ` էլեկտրաէներգետիկական համակարգի, ինչպես նաև
սպառողի 6 (10) կիլովոլտ և բարձր լարման էլեկտրատեղակայանքների տեխնոլոգիական կարգավարման գործընթացում ներգրավված մասնագիտացված անձնակազմ`
կարգավարներ, հերթապահներ.
9) օպերատիվ փաստաթղթեր` հատուկ հաշվառման մատյաններ, որոնցում օպերատիվ անձնակազմի կողմից ժամանակագրական կարգով կատարվում են
գրանցումներ` հաստատված սխեմաներից շեղումների, էլեկտրատեղակայանքների
աշխատանքի ռեժիմների, օպերատիվ անձնակազմի կողմից կատարված գործողությունների և այլնի վերաբերյալ.
10) սահմանազատման կետ` էլեկտրատեղակայանքների հաշվեկշռային պատկանելության սահման.
11) էլեկտրամատակարարման պլանավորված ընդհատում (պլանային ընդհատում)`էլեկտրատեղակայանքների վրա պլանային նախազգուշական աշխատանքներ
կատարելու նպատակով սպառողի հոսանքազրկում.
12) էլեկտրամատակարարման չպլանավորված ընդհատում (արտապլանային
ընդհատում)` էլեկտրատեղակայանքների (այդ թվում՝ առևտրային հաշվառքի սարքի)
խափանվելու արդյունքում, ռելեական պաշտպանության կամ ավտոմատիկայի
սարքերի գործողության հետևանքով սպառողի հոսանքազրկում.
13) հաշվառքի սարք` չափագիտական մարմնի կողմից ստուգաչափված
էլեկտրաէներգիայի հաշվիչ կամ էլեկտրաէներգիայի հաշվիչի, հոսանքի և լարման
չափիչ տրանսֆորմատորների միացությունների համախումբ.
14) առևտրային հաշվառքի սարքի խախտում՝ չափագիտական մարմնի կողմից
հաստատված՝ չափագիտական փորձաքննության եզրակացությամբ փաստված
առևտրային հաշվառքի սարքի առանձին դետալների խափանումները կամ դրանց
վնասվածքները, կամ առևտրային հաշվառքի սարքի կնիքների բացակայությունը, կամ

դրանց կեղծված կամ վնասված լինելը, այդ թվում՝ հոսանքի և լարման չափիչ
տրանսֆորմատորների հարաչափերի կամ միացման սխեմաների փոփոխությունը
կամ առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքի նկատմամբ որևէ անձի կողմից այլ
ներգործությունները.
15) սպառման համակարգ` սպառողի կամ նոր սպառողի էլեկտրատեղակայանքների համախումբ.
16) էլեկտրական ցանցին պարզեցված միացում` նոր սպառողի կամ սպառողի
վերակառուցվող սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին 0,22 և 0,4 կիլովոլտ
լարմամբ, մինչև 30 կիլովոլտամպեր հզորությամբ միացում, երբ չի պահանջվում
հողային աշխատանքների իրականացում.
17) չափագիտական մարմին՝ «Չափումների միասնականության ապահովման
մասին»
օրենքով
սահմանված
պետական
չափագիտական
հսկողություն
իրականացնող կազմակերպություն.
18) համակարգի օպերատոր՝ Արցախի Հանրապետության Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի կարգավարման համար պատասխանատու՝ օպերատորի
ծառայության մատուցման լիցենզիա ունեցող անձ.
19)
կրիտիկական
(վթարային)
իրավիճակ՝
էլեկտրաէներգետիկական
համակարգում առաջացած այնպիսի իրավիճակ, երբ համակարգի կամ մատակարարի
օպերատորի գնահատմամբ սպառողին մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի որակը
կամ էլեկտրակայանքների ամբողջականությունն ապահովելու համար էլեկտրամատակարարման սահմանափակումներն անխուսափելի են.
20) պայմանագիր՝ սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման և
էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագիր կամ էլեկտրական
էներգիայի մատակարարման պայմանագիր:
7. Պայմանագրում նշվում կամ դրան կցվում են.
1) առևտրային (վերստուգիչ) հաշվիչի, հոսանքի և լարման չափիչ տրանսֆորմատորների գործարանային համարները և տեխնիկական հարաչափերը.
2) սպառողի էլեկտրամատակարարման միագիծ սխեման.
3) սպառողի էլեկտրական թույլատրելի առավելագույն հզորությունը.
4) սպառողի էլեկտրատեղակայանքներին միացված ենթասպառողի տվյալները
(անվանումը, անունը, գտնվելու (բնակության) վայրը, առևտրային և վերստուգիչ
հաշվիչների, դրանց հոսանքի և լարման չափիչ տրանսֆորմատորների գործարանային
համարները և տեխնիկական հարաչափերը, ենթասպառողի էլեկտրական թույլատրելի
առավելագույն հզորությունը).
5) էլեկտրական ցանցի և սպառման համակարգի սահմանազատման կետի և
էլեկտրատեղակայանքների շահագործման պատասխանատվության սահմանազատման վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի (այսուհետ`
Հանձնաժողով) կողմից սահմանված ակտը.
6) տեխնիկական կանոնակարգերով նախատեսված դեպքերում մատակարարի և
սպառողի միջև` սույն կանոնների հավելված N 4-ի պահաջների համաձայն կազմված
տեխնոլոգիական և (կամ) վթարային հզորությունների ամրագրման վերաբերյալ ակտը:
Սույն կետով սահմանված պահանջները բնակչության համար կիրառելի են սույն
կանոններով և պայմանագրով սահմանված դեպքերում:
8. Պայմանագիրը կնքվում, վերակնքվում կամ դրանում փոփոխություն է
կատարվում Հանձնաժողովի կողմից սահմանված պայմանագրի օրինակելի ձևին
համապատասխան և ժամկետում:
9. Պայմանագիրը կարող է փոփոխվել և վերակնքվել ինչպես մատակարարի,
այնպես էլ սպառողի նախաձեռնությամբ, եթե փոփոխվել են դրա կնքման համար հիմք
հանդիսացած փաստաթղթերը կամ պայմանագրում ամրագրված տեխնիկական
հարաչափերը:

10. Հաղորդման ցանցին Արցախի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական
համակարգի ցանցային կանոններին համապատասխան միացած անձի դիմումով
պայմանագրի կնքման, ինչպես նաև սպառողի նախաձեռնությամբ պայմանագրի
վերակնքման կամ փոփոխման դեպքում վերջինիս մատակարարին ուղղված դիմումի
հետ պետք է ներկայացնի սույն կանոնների 32-րդ կետի 1-ին և 4-րդ ենթակետերով
սահմանված փաստաթղթերը և տեղեկատվությունը: Սույն կետում նշված պայմանագրի կնքման, վերակնքման դիմումը մատակարարի կողմից ուսումնասիրվում և սույն
կետին համապատասխանելու դեպքում պայմանագիրը կնքվում, վերակնքվում կամ
դրանում փոփոխություն է կատարվում դիմումն ստանալուց հետո՝ 10 աշխատանքային
օրվա ընթացքում:
11. Սպառողի շահագործման մեջ գտնվող, նոր միացվող, վերակառուցվող էլեկտրատեղակայանքները պետք է համապատասխանեն տեխնիկական կանոնակարգերի
պահանջներին:
12. Սպառողին վերաբերող սույն կանոնների բոլոր դրույթները հավասարապես
տարածվում են նաև ենթասպառողի վրա:
13. Սպառողը պարտավոր է ենթասպառողի կամ մատակարարի այլ ցանցերի
էլեկտրամատակարարումն ապահովելու համար իր էլեկտրատեղակայանքներով
հաղորդել մատակարարի էլեկտրաէներգիան:
14. Սույն կանոնների 64-րդ և 65-րդ կետերով սահմանված դեպքերում
մատակարարը պարտավոր է սպառողի էլեկտրաընդունիչների էլեկտրամատակարարումը դադարեցնելիս ապահովել այդ ժամանակահատվածում ենթասպառողի
կամ իր այլ ցանցերի էլեկտրամատակարարումը: Այդ ժամանակահատվածում
սպառողի էլեկտրատեղակայանքներում առաջացած էլեկտրաէներգիայի կորուստները
հաշվառվում են մատակարարի հաշվին: Սպառողը պարտավոր է ապահովել
մատակարարի անձնակազմի անարգել մուտքն իր էլեկտրատեղակայանքներ` դրանց
միացված ենթասպառողի կամ իր այլ ցանցերի էլեկտրամատակարարումն
ապահովելու համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցառումներ (փոխանջատումներ,
լրացուցիչ սարքավորումների տեղադրում և այլն) իրականացնելու համար:
Մատակարարի անձնակազմին սպառողի կողմից մուտք չտրամադրելու արդյունքում
մատակարարի կողմից իր պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու
հետևանքով վերջինիս կրած վնասը փոխհատուցում է սպառողը:
15. Մատակարարը պարտավոր է փոխհատուցման պայմանագրով սահմանված
կարգով վճարել Հանձնաժողովի սահմանած մեթոդիկայով հաշվարկված սպառողի
մատուցած ծառայության վճարը` սպառողի կողմից հաշիվը ներկայացնելուց հետո՝ 7
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
16. Այն դեպքում, երբ սպառողի էլեկտրատեղակայանքների վնասման կամ
հրաժարման պատճառով ընդհատվել է ենթասպառողի էլեկտրամատակարարումը
կամ մատակարարի այլ ցանցերին էլեկտրաէներգիայի հաղորդումը, մատակարարն
իրավունք ունի, սպառողի հետ համաձայնեցնելով կատարվելիք աշխատանքների
արժեքը, սեփական միջոցներով փոխարինելու կամ վերանորոգելու վերջինիս այն
էլեկտրատեղակայանքները, որոնք անհրաժեշտ են մատակարարի էլեկտրաէներգիան
հաղորդելու համար: Նման դեպքում սպառողը պարտավոր է փոխհատուցել
մատակարարի կատարած ծախսերը:
17. Մատակարարի և սպառողի (բացառությամբ՝ բնակիչ-բաժանորդների)
օպերատիվ անձնակազմի փոխհարաբերությունները կանոնակարգվում են մատակարարի
և
սպառողի
(բացառությամբ՝
բնակիչ-բաժանորդների)
օպերատիվ
փոխհարաբերությունների կարգով՝ համաձայն սույն կանոնների հավելված N 1-ի:
18. էլեկտրաէներգետիկական կրիտիկական (վթարային) իրավիճակներում
մատակարարի և սպառողի փոխհարաբերությունները կանոնակարգվում են
էլեկտրաէներգետիկական
անխուսափելի
սահմանափակումներ
պահանջող
իրավիճակներում մատակարարի կողմից իրականացվելիք գործողությունները և

սպառողներին այդ ծրագրերում ներառելու կարգով՝ համաձայն սույն կանոնների
հավելված N 4-ի:
19. Մատակարարի և սպառողի միջև ծագած վեճերը լուծվում են Հանձնաժողովի
միջոցով կամ դատական կարգով:
20. Մատակարարը և սպառողը միմյանց պատճառած վնասի համար կրում են
պատասխանատվություն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով:
Գ Լ ՈՒ Խ 2
ՆՈՐ ՍՊԱՌՈՂԻ ԿԱՄ ՍՊԱՌՈՂԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՍՊԱՌՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
21. Նոր սպառողի կամ սպառողի վերակառուցվող սպառման համակարգն
(այսուհետ` նոր սպառման համակարգ) էլեկտրական ցանցին միացման ծախսերը
(ներառյալ` նախագծային և նախահաշվային, էլեկտրատեղակայանքների, առևտրային
հաշվառքի սարքի ձեռքբերման և տեղակայման, այդ թվում` այլ անձանց
էլեկտրատեղակայանքներում բջիջների տեղակայման, շինարարական, կարգաբերման
և թողարկման, ինչպես նաև նոր սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին
միացման ծախսերը), բացառությամբ սույն կանոնների 24-րդ և 46-րդ կետերով
սահմանված դեպքերի, իրականացնում է սպառողը իր միջոցների հաշվին
մատակարարի կամ այլ լիցենզավորված անձի միջոցով:
22. Կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ կառուցապատվող թաղամասի
սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացման համար դիմում ներկայացնում,
մատակարարի հետ սույն կանոնների հավելված N 2-ի համապատասխան կառուցվող
բազմաբնակարան շենքի կամ կառուցապատվող թաղամասի սպառման համակարգը
էլեկտրական ցանցին միացման պայմանագիր (այսուհետ՝ միացման պայմանագիր)
կնքում և միացման վճարները վճարում է կառուցապատողըֈ
23. Նոր սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացման համար միացման
վճարներ չեն գանձվում, երբ էլեկտրական ցանցին միացված 0,4 կիլովոլտ և բարձր
լարման սպառողի սպառման համակարգից առանձնացված նոր սպառողի սպառման
համակարգը միացվում է էլեկտրական ցանցին` առանց սպառման համակարգի
հզորության և սնման արտաքին սխեմայի փոփոխության: Այդ դեպքում առանձնացած
նոր սպառողի առևտրային հաշվառքի սարքերի ձեռքբերման և տեղակայման
աշխատանքներն իրականացնում է մատակարարը՝ անվճար: Մատակարարը և
էլեկտրական ցանցին միացված սպառողը, մինչև նոր սպառողին էլեկտրական ցանցին
միացնելը, փոփոխություն են կատարում պայմանագրում՝ համամասնորեն
նվազեցնելով էլեկտրական ցանցին միացված սպառողի սպառման համակարգի
պայմանագրային հզորությունը:
24. Բնակիչ-բաժանորդ սպառողների սպառման համակարգը էլեկտրական
ցանցին առանց սպառման համակարգի հզորության և սնման արտաքին սխեմայի
փոփոխության
միացվելու դեպքում միացման ծախսերն իրականացնում է
մատակարարը` 0,22 և 0,4 կիլովոլտ լարումներով սնման հայտ ներկայացրած
առանձնատների և առանձին շինությունում գտնվող սպառողների դեպքում` մինչև
առանձնատան մուտքային կանգնակը` օդային գծով մուտքի դեպքում, կամ շինության
արտաքին պատին սպառողի կողմից տեղակայվող մուտքային վահանակը`
մալուխային գծով մուտքի դեպքում:
25. 0,22 կիլովոլտ լարումներով սնման հայտ ներկայացրած բնակիչ-բաժանորդ
սպառողի առևտրային հաշվառքի սարքի (նաև բազմասակագնային հաշվիչներ)
ձեռքբերման և տեղակայման ծախսերն իրականացնում է մատակարարը:
26. Սպառողի դիմումի համաձայն մատակարարը նոր սպառման համակարգը
էլեկտրական ցանցին միացման համար տրամադրում է տեխնիկական պայմանները և

(կամ) էլեկտրամատակարարման ուղեգիծը, որոնց դիմաց գանձում է ծառայության
վճար՝ հետևյալ չափերով.
1) մինչև 35 կիլովոլտ լարման բաշխիչ ցանցին միանալու համար` 5000 ՀՀ դրամ`
ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը.
2) 35 կիլովոլտ և 110 կիլովոլտ լարման բաշխիչ ցանցին միանալու համար` 10000
ՀՀ դրամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը:
27. Սույն կանոնների 26-րդ կետում նշված տեխնիկական պայմանները տալու
համար էլեկտրամատակարարող ընկերության կողմից գանձված ծառայության վճարը
վերադարձման ենթակա չէ:
28. Տեխնիկական պայմանների գործողության ժամկետը սահմանվում է 1 տարի,
եթե դրանցում այլ ժամկետ նախատեսված չէ:
29. Մատակարարը, սպառողի` սույն կանոնների 26-րդ կետում նշված դիմումն
ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում մշակում է տեխնիկական
պայմանները և (կամ) էլեկտրամատակարարման ուղեգիծը և համաձայնեցնում
սպառողի հետ:
30. Մատակարարը պարտավոր է նոր սպառողի սպառման համակարգն
էլեկտրական ցանցին միացման պայմանները տեղակայել մատակարարի բոլոր
կառուցվածքային ստորաբաժանումներում` քաղաքացիների համար տեսանելի
վայրում, և իր պաշտոնական կայքում:
31. Սույն կանոններով նախատեսված պայմանագրերը կնքվում են անվճար՝
թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակովֈ Էլեկտրոնային եղանակով պայմանագրի
կնքումն իրականացվում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ մատակարարի կայքում
տեղադրված հատուկ համակարգի միջոցովֈ
32. Նոր սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացվում է նոր սպառողի
կամ կառուցապատողի, կամ սպառողի (այսուհետ` Դիմող անձ) գրավոր կամ
համաձայն սույն կանոնների հավելված N 3-ի` էլեկտրոնային եղանակով
ներկայացված դիմումի հիման վրա: Դիմող անձի՝ էլեկտրական ցանցին միացման
դիմումը պետք է պարունակի հետևյալ փաստաթղթերը և տեղեկատվությունը.
1) կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ անվանումը, ֆիզիկական անձի
դեպքում՝ անունը, ազգանունը, գտնվելու վայրը, սպառման համակարգի միացման
հասցեն, կազմակերպության ղեկավարի, անհատ ձեռնարկատիրոջ, ֆիզիկական անձի
կամ նրանց կողմից լիազորված անձի հեռախոսահամարը, կազմակերպության և
անհատ ձեռնարկատիրոջ՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը, ֆիզիկական անձի
դեպքում՝ անձնագիրը (պատճենահանելուց հետո վերադարձվում է):
Էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում ներկայացվում են նաև
կազմակերպության ղեկավարի, անհատ ձեռնարկատիրոջ, ֆիզիկական անձի կամ
նրանց կողմից լիազորված անձի անձնագիրը (պատճենահանելուց հետո
վերադարձվում է) և էլեկտրոնային փոստի հասցեն.
2) պահանջվող հզորությունը (դրվածքային և օգտագործվող), լարման
մակարդակը, միացման տեսակը (միաֆազ, եռաֆազ), սպառման տեսակը
(կենցաղային, ոչ կենցաղային), ոչ կենցաղային սպառման դեպքում նաև համակարգի
տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև` Դիմող անձի հայեցողությամբ,
էլեկտրամատակարարման պահուստային սնուցման ապահովման անհրաժեշտության
մասին իր պահանջները.
3) 0.4 կիլովոլտ և բարձր եռաֆազ լարման էլեկտրական ցանցին միանալու
դեպքում` էլեկտրամատակարարման համակարգի էսքիզը կամ տարածքի
հատակագիծը` նշելով նոր սպառման համակարգի միացման կետը կամ կետերը,
սպառման տեսակը, իսկ բազմաբնակարան շենքերի համար նաև սպառման ներքին
սխեման` նշելով էլեկտրաէներգիայի հաշվառման կետերը, շենքի հարկայնությունը,
բնակարանների թիվը, շենքում տեղակայվող այլ սպառողների դրվածքային
հզորությունը, շենքում տրամադրվող էլեկտրավահանակի և հաշվառքի սարքերի
տեղադրման տեղերը.

4) էլեկտրամատակարարվող տարածքի (շենքի, շինության, հողամասի)
նկատմամբ իր իրավունքները կամ իրավունքների ձեռքբերումը հավաստող
(հաստատող) փաստաթղթերը, բացառությամբ՝ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր
օգտագործման տարածքների, այդ թվում՝ ավտոկայանատեղիների և վերելակների,
ինչպես նաև սույն կանոնների 39-րդ կետով նախատեսված դեպքերի:
33. Դիմող անձի` սույն կանոնների 32-րդ կետում նշված դիմում ստանալուց հետո
մատակարարը՝ դիմումն առձեռն ներկայացված լինելու դեպքում՝ անմիջապես, իսկ
փոստային կապի միջոցով ներկայացված լինելու դեպքում դիմումն ստանալուց հետո 5
աշխատանքային օրվա ընթացքում, ստուգում է ներկայացված փաստաթղթերի
ամբողջականությունն ու դրանց համապատասխանության պարագայում Դիմող
անձին ներկայացնում սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման և
էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու առաջարկ` իր
կողմից ստորագրված պայմանագրի 2 օրինակի հետ միասին:
34. Դիմումում (այդ թվում՝ դրան կից ներկայացված փաստաթղթերում)
թերությունների առկայության դեպքում մատակարարը սույն կանոնների 33-րդ կետում
նշված ժամկետներում Դիմող անձին առաջարկում է վերացնել թերությունները: Նման
դեպքում համապատասխան թերությունները վերացնելու և մատակարարին կրկին
ներկայացնելու պահից դիմումը համարվում է մատակարարին ներկայացվածֈ
35. Դիմող անձը սույն կանոնների 33-րդ կետում նշված պայմանագիրը
սահմանված կարգով ստանալու պահից՝ 3 օրվա ընթացքում, դրան համաձայն լինելու
դեպքում իր կողմից ստորագրված պայմանագրի 1 օրինակը ներկայացնում է
մատակարարինֈ Պայմանագիրն ստանալու պահից՝ 10 օրվա ընթացքում, Դիմող անձի
ստորագրած պայմանագրի 1 օրինակը մատակարարին փաստացի չհանձնելը
համարվում է էլեկտրական ցանցին միացման դիմումից Դիմող անձի հրաժարումֈ
36. Մատակարարը կամ այլ լիցենզավորված անձը.
1) սույն կանոնների 34-րդ կետում սահմանված ժամկետներում՝
ա. մշակում է անհրաժեշտ նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերը,
բ. կատարում է բոլոր անհրաժեշտ համաձայնեցումները պետական, տեղական
ինքնակառավարման մարմինների և այլ անձանց հետ,
գ. իրականացնում է սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման
շինարարական աշխատանքները, տեղադրում հաշվառքի սարքը և ծանուցում դիմող
անձին,
դ. անհրաժեշտության դեպքում ստանում է պետական տեխնիկական
վերահսկողություն
իրականացնող
լիազորված
մարմնի
կողմից
տրված
էլեկտրատեղակայանքների գործարկման եզրակացությունը (թույլտվությունը).
2) սույն կանոնների 33-րդ կետում նշված պայմաններով մինչև Դիմող անձի
փաստացի էլեկտրամատակարարմամբ ապահովելու առավելագույն ժամկետը չի
կարող գերազանցել.
ա. էլեկտրական ցանցին 0,22 կիլովոլտ լարմամբ պարզեցված միացման դեպքում`
15 աշխատանքային օրը, էլեկտրական ցանցին 0,22 կիլովոլտ լարմամբ միացման
մնացած բոլոր դեպքերում՝ 50 օրը,
բ. Էլեկտրական ցանցին 0,4 կիլովոլտ լարմամբ պարզեցված միացման դեպքում՝
15 աշխատանքային օրը, էլեկտրական ցանցին 0,4 կիլովոլտ լարմամբ միացման
մնացած բոլոր դեպքերում՝ 60 օրը,
գ. էլեկտրական ցանցին 6(10) կիլովոլտ լարմամբ միացման դեպքում` 90 օրը,
դ. էլեկտրական ցանցին 35 կիլովոլտ, 110 կիլովոլտ լարմամբ կամ կառուցվող
բազմաբնակարան շենքի կամ կառուցապատվող թաղամասի միացման դեպքում` 300
օրը:
37. 6 (10) կիլովոլտ և բարձր լարման ցանցին միանալու դեպքում նոր միացվող
կամ վերակառուցվող սպառման համակարգը լարման տակ դնելու համար Դիմող
անձը մատակարարին է ներկայացնում պետական տեխնիկական վերահսկողություն

իրականացնող լիազորված մարմնի կողմից տրված էլեկտրատեղակայանքների
գործարկման եզրակացությունը (թույլտվությունը):
38. Այն դեպքերում, երբ էլեկտրամատակարարվող տարածքի (շենքի, շինության)
նկատմամբ բնակիչ-Դիմող անձի իրավունքը (այդ թվում` սեփականության,
օգտագործման) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
ձևակերպված չէ, սակայն առկա է իրավասու մարմնի կողմից տրամադրված`
էլեկտրամատակարարվող տարածքում Դիմող անձի բնակության փաստը հավաստող
տեղեկանք, մատակարարը, գնահատելով սպառման համակարգը էլեկտրական
ցանցին միացման հնարավորությունը և դրա հետ կապված իր ռիսկերը, իրավասու է
կնքելու սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման և էլեկտրական
էներգիայի մատակարարման պայմանագիր:
39. Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագրի կնքման դեպքում,
երբ էլեկտրասպառման համակարգը միացված է էլեկտրական ցանցին (եթե
էլեկտրամատակարարման համար նախագծանախահաշվային, շինմոնտաժային,
հաշվառման սարքի տեղակայման և այլ աշխատանքների հետ կապված հավելյալ
ծախս չի պահանջվում), մատակարարին ներկայացվում է դիմում, որը պետք է
պարունակի հետևյալ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը.
1) ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, անձը
հաստատող փաստաթուղթը, հեռախոսահամարը, սպառման համակարգի միացման
հասցեն, իրավաբանական անձի դեպքում` անվանումը, գտնվելու վայրը,
հեռախոսահամարը, սպառման համակարգի միացման հասցեն, իրավաբանական
անձի և անհատ ձեռնարկատիրոջ` հարկ վճարողի հաշվառման համարը, իսկ
էլեկտրոնային եղանակով դիմելու դեպքում ներկայացվում է նաև դիմող անձի
էլեկտրոնային հասցեն.
2) իրավաբանական անձի դեպքում` էլեկտրամատակարարվող տարածքի (շենքի,
շինության, հողամասի) նկատմամբ Դիմող անձի իրավունքները հավաստող
(հաստատող) փաստաթղթերը, իսկ ֆիզիկական անձի դեպքում` էլեկտրամատակարարվող տարածքի (շենքի, շինության, հողամասի) նկատմամբ իրավունքները կամ
իրավունքների ձեռքբերումը հավաստող (հաստատող) փաստաթղթերը կամ իրավասու
մարմնի կողմից տրամադրված` էլեկտրամատակարարվող տարածքում Դիմող անձի
բնակության փաստը հավաստող տեղեկանք:
40. Սույն կանոնների 39-րդ կետով նախատեսված դիմումը ստանալուց հետո՝ 5
աշխատանքային օրվա ընթացքում, մատակարարը Դիմող անձին ներկայացնում է
էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագրի կնքման առաջարկ:
41. Հանձնաժողովը, նոր սպառողի և մատակարարի շահերի հավասարակշռման
նպատակով` առանձին դեպքերում մատակարարի կամ Դիմող անձի դիմումի (կից
հիմնավորումներով) հիման վրա, մատակարարի և Դիմող անձի համաձայնության
դեպքում կարող է ընդունել էլեկտրական ցանցին միացման անհատական որոշումներ:
42. Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք ձևավորելու փուլում առաջադրանք տվող իրավասու մարմինը էլեկտրական ցանցին միացման տեխնիկական
պայմաններ ստանալու նպատակով դիմում է մատակարարին՝ կից ներկայացնելով
սույն կանոնների 32-րդ կետով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերը:
43. Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք տվող իրավասու մարմնի
դիմումն ստանալուց հետո մատակարարը մշակում և ներկայացնում է տեխնիկական
պայմանները՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ II ռիսկայնության
աստիճանի (կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտների համար՝ 5
աշխատանքային օրվա ընթացքում, III ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտների
համար` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, IV և V ռիսկայնության աստիճանի
օբյեկտների համար` 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
44. Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք ստացած կառուցապատողը
սույն կանոնների 32-րդ կետով նախատեսված դիմումի հետ մեկտեղ մատակարարին է

ներկայացնում նաև ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքին կից տրված
տեխնիկական պայմանները:
45. Սույն գլխում նշված բոլոր ծանուցումները, առաջարկները և
համաձայնեցումները մատակարարի կողմից իրականացվում են գրավոր կամ
էլեկտրոնային եղանակով: Դրանք Դիմող անձին կամ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք տվող իրավասու մարմնին ներկայացնելու ծախսերը կրում է
մատակարարը:
46. Սույն գլխի դրույթները՝ բացառությամբ սույն կանոնների 32-րդ կետի, չեն
կիրառվում, երբ`
1) նոր սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացվում է ժամանակավոր
(շինարարություն` մինչև ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքում նշված
շինարարության ավարտի ամսաթիվը, ժամանակավոր առևտուր` առավելագույնը 6
ամիս ժամկետով, և այլ դեպքերում` առավելագույնը մինչև 1 տարի ժամկետով).
2) նախատեսվում է նոր սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացնել
6(10) կիլովոլտ (միայն համայնքի վարչական տարածքի բնակավայրի սահմաններից
դուրս), 35 կիլովոլտ կամ 110 կիլովոլտ լարմամբ, և Դիմող անձը՝ իր հայեցողությամբ,
ցանկություն է հայտնել նոր սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացնել
մատակարարից տեխնիկական պայմաններ ստանալու միջոցով.
3) էլեկտրական ցանցին է միացվում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության
ցանցի լիցենզիա ունեցող անձի՝ հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի
շահագործումն ապահովող նոր կամ վերակառուցվող սպառման համակարգը.
4) էլեկտրական ցանցին է միացվում մինչև 0,5 կիլովատտ դրվածքային
հզորությամբ և 0,22 կիլովոլտ անվանական լարմամբ նոր սպառման համակարգ, և
Դիմող անձը` իր հայեցողությամբ, ցանկություն է հայտնել նոր սպառման համակարգն
էլեկտրական ցանցին միացնել մատակարարից տեխնիկական պայմաններ ստանալու
միջոցով` առանց հաշվառքի սարքի տեղակայման:
47. Սույն կանոնների 46-րդ կետում սահմանված դեպքերում Դիմող անձի
սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացվում է մատակարարից
տեխնիկական պայմաններ ստանալու միջոցով՝ Դիմող անձի կողմից իր միջոցներով:
Այդ նպատակով Դիմող անձը մատակարարին է ներկայացնում սույն կանոնների 32-րդ
կետով պահանջվող փաստաթղթերը, իսկ շինարարության իրականացման
նպատակով ժամանակավոր միացման համար տեխնիկական պայմաններ ստանալու
դեպքում նաև շինարարության թույլտվությունը, եթե այն ստանալը պարտադիր է
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ՝ իր դիմումի մեջ կատարելով
համապատասխան նշում տեխնիկական պայմաններ տրամադրելու վերաբերյալ:
Մատակարարը Դիմող անձի դիմումն ստանալուց հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա
ընթացքում, մշակում և Դիմող անձին է ներկայացնում վերջինիս նոր սպառման
համակարգը էլեկտրական ցանցին միացման տեխնիկական պայմանները:
Տեխնիկական պայմանների գործողության ժամկետը սահմանվում է 1 տարի, եթե
դրանցում այլ ժամկետ նախատեսված չէ: Տեխնիկական պայմաններով 2-րդ անկախ
սնում տրվում է, եթե դա նախատեսված է Դիմող անձի նոր սպառման համակարգի
նախագծով: Մատակարարը Դիմող անձից գանձում է 2000 ՀՀ դրամ (ներառյալ
ավելացված արժեքի հարկը) ծառայության վճար, որը վերադարձման ենթակա չէ:
Պայմանագիր կնքելու նպատակով Դիմող անձը մատակարարին է ներկայացնում
էլեկտրամատակարարվող տարածքի (շենքի, շինության) նկատմամբ իր իրավունքները
հավաստող (հաստատող) փաստաթղթերը, իսկ 6 (10) կիլովոլտ և բարձր լարման
ցանցին միանալու դեպքում՝ նաև պետական տեխնիկական վերահսկողություն
իրականացնող լիազորված մարմնի կողմից տրված էլեկտրատեղակայանքների
գործարկման եզրակացությունը (թույլտվությունը): Մատակարարը Դիմող անձից այդ
փաստաթղթերն ստանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, տեղակայում
է Դիմող անձի առևտրային հաշվառքի սարքերը և վերջինիս հետ կնքում է

պայմանագիր: Առևտրային հաշվառքի սարքերի ձեռքբերումը, դրանց տեղակայումը և
պայմանագրի կնքումն իրականացվում են մատակարարի կողմից՝ անվճար:
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48. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 20-ի N 537 որոշմամբ հաստատված էլեկտրամագնիսական
համատեղելիության վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված
էլեկտրաէներգիայի որակը խախտելու դեպքում պատճառները և որակի ցուցանիշներից շեղումներով էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ժամանակահատվածը
որոշվում են մատակարարի կամ սպառողի չափիչ սարքերի գրանցումներով, իսկ այդ
սարքերի
բացակայության
դեպքում՝
համապատասխան
հաշվարկներով,
մատակարարի և սպառողի օպերատիվ փաստաթղթերի գրառումների հիման վրա: Այդ
մասին մատակարարը և սպառողը կազմում են երկկողմանի ակտ:
49. Որակի ցուցանիշներից շեղումներով էլեկտրաէներգիա մատակարարելու
համար մատակարարը փոխհատուցում է սպառողի կրած վնասը Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգովֈ
50. Մատակարարը որակի ցուցանիշներից շեղումներով էլեկտրաէներգիա
մատակարարելու համար պատասխանատվություն չի կրում այն ժամանակահատվածում, որի ընթացքում սպառողը գերազանցել է պայմանագրային հզորությունը:
51. Սպառողների էլեկտրամատակարարման նպատակով օգտագործվող
էլեկտրատեղակայանքների (բացառությամբ՝ առևտրային հաշվառքի սարքերի)
ձեռքբերման,
տեղակայման,
փոխարինման
և
շահագործման
(ներառյալ`
սպասարկման, նորոգման և պահպանման) ծախսերն ու պատասխանատվությունը՝
անկախ դրանց պատկանելությունից, կրում է մատակարարը`
1) բազմաբնակարան շենքի բնակիչների դեպքում` մինչև սպառողի բնակարանը.
2) 0,22 կիլովոլտ լարմամբ սնվող մնացած սպառողների դեպքում` մինչև
սպառողի շենքի, շինության կամ տարածքի կանգնակը կամ բաշխիչ վահանը.
3) 0,4 կիլովոլտ և բարձր լարմամբ սնվող սպառողների դեպքում` մինչև
պայմանագրով ամրագրված սահմանազատման կետը:
52.
Առևտրային
հաշվառքի
սարքերի
(բացառությամբ՝
սպառողի
սեփականությունը հանդիսացող 6(10) կիլովոլտ և բարձր լարման հոսանքի ու լարման
չափիչ տրանսֆորմատորների) ձեռքբերման, տեղակայման, փոխարինման և
շահագործման (ներառյալ` սպասարկման, աշխատանքի ճշտության ստուգման,
ստուգաչափման, նորոգման և պահպանման) ծախսերն ու պատասխանատվությունը`
անկախ դրանց պատկանելությունից, կրում է մատակարարը, բացառությամբ սույն
կանոնների 50-րդ, 109-րդ և 110-րդ կետերով սահմանված դեպքերի:
53. Առևտրային հաշվառքի սարքերի շահագործման ընթացքում դրանց
ամբողջականության պահպանման ծախսերը և պահպանման պատասխանատվությունը կրում է սպառողը, եթե վերջինս բազմաբնակարան շենքում գտնվող
սպառող չէ, առևտրային հաշվառքի սարքը տեղակայված է սպառողի
սեփականությունը հանդիսացող կամ իր կողմից տնօրինվող տարածքներում և այդ
մասին նշված է պայմանագրում: Սույն կանոնների իմաստով սպառողի կողմից
առևտրային հաշվառքի սարքի ամբողջականության պահպանումը նրա պահպանումն
է արտաքին մեխանիկական վնասվածքներից: Սպառողը նման դեպքերում
պատասխանատվություն չի կրում, եթե այդպիսի վնասվածքներն առաջացել են
սպառողի կամքից անկախ արտակարգ և անկանխելի դեպքերի և հանգամանքների
արդյունքում:
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54. Մատակարարը պարտավոր է սպառողին տեղեկացնել էլեկտրամատակարարման պլանային և արտապլանային ընդհատումների ու վերականգնման
ժամկետների մասին սույն կանոնների համապատասխանաբար 55-րդ և 57-րդ
կետերով սահմանված պահանջների համաձայն:
55. Մատակարարը պարտավոր է սպառողների էլեկտրամատակարարման
պլանային ընդհատումների և վերականգնման ժամկետների մասին դրանց
իրականացման օրվանից առնվազն 7 օր առաջ իր վեբ-կայքում հրապարակել
նախնական տեղեկատվություն, իսկ մինչև ընդհատմանը նախորդող օրը՝ նաև
դրանում կատարված փոփոխությունները: Մատակարարը պարտավոր է նաև
հանրապետական սփռման առնվազն 1 հեռուստաընկերության միջոցով` 2 անգամ.
առաջինը` ժամը 18:00-20:00-ն, իսկ երկրորդը` 20:00-23:00-ն ընկած ժամանակահատվածներում, սպառողներին տեղեկացնել հաջորդ օրվա էլեկտրամատակարարման
պլանային ընդհատումների և վերականգնման վերջնական ժամկետների մասին:
56. Սպառողը (բացառությամբ՝ բնակիչ-բաժանորդների) իրավունք ունի,
մատակարարի հետ համաձայնեցնելով, պայմանագրում ամրագրելու էլեկտրամատակարարման պլանային ընդհատումների և վերականգնման ժամկետների մասին
տեղեկացման այլ կարգ և ժամկետներ: Նման դեպքում էլեկտրամատակարարման
պլանային ընդհատումների և վերականգնման ժամկետների մասին մատակարարը
սպառողին պարտավոր է տեղեկացնել պայմանագրով սահմանված դեպքերում,
կարգով և ժամկետներում:
57. Էլեկտրամատակարարման արտապլանային ընդհատման և վերականգնման
ժամկետների մասին տեղեկատվությունը մատակարարը պարտավոր է սպառողին
տրամադրել սույն կանոնների 121-րդ կետով նախատեսված շուրջօրյա հեռախոսային
ծառայության միջոցով:
58. Չի թույլատրվում այն սպառողների էլեկտրամատակարարման պլանային
ընդհատում, որոնց էլեկտրամատակարարումը նախատեսված է իրականացնել 6
կիլովոլտ և բարձր լարման 2 և ավելի անկախ սնուցում ունեցող օդային (մալուխային)
գծերով կամ կայանի (ենթակայանի) 2 հոծանային համակարգերից կամ սեկցիաներից:
Մյուս բոլոր դեպքերում մատակարարը սպառողի էլեկտրամատակարարման
պլանային ընդհատումը պետք է իրականացնի աշխատանքային օրերին` ժամը 9:0017:00-ն ընկած ժամանակահատվածում` սակայն ոչ ավելի, քան 6 ժամ տևողությամբ:
Սպառողը
(բացառությամբ՝
բնակիչ-բաժանորդների)
և
մատակարարը,
փոխհամաձայնեցված կարգով իրավունք ունեն սահմանելու սույն կետում
սահմանված ժամկետներից տարբերվող էլեկտրամատակարարման պլանային
ընդհատումների այլ ժամկետներ (օր կամ ժամեր), եթե վերջինս չի հանգեցնում
բնակչության համար սույն կետում սահմանված էլեկտրամատակարարման պլանային
ընդհատումների ժամկետների խախտման:
59. Մատակարարը սպառողի էլեկտրամատակարարումը պարտավոր է
վերականգնել արտապլանային ընդհատման պահից ոչ ուշ, քան`
1) քաղաքային համայնքների վարչական տարածքի բնակավայրի սահմանում`
ա. այն սպառողներինը, որոնց էլեկտրամատակարարումը նախատեսված է
իրականացնել 6 կիլովոլտ և բարձր լարման 2 և ավելի անկախ սնուցում ունեցող
օդային (մալուխային) գծերով կամ էլեկտրակայանի (ենթակայանի) 2 հոծանային
համակարգերից կամ սեկցիաներից` 2 ժամում,
բ. մյուս բոլոր դեպքերում` 4 ժամում.
2) գյուղական համայնքների վարչական տարածքի բնակավայրի սահմանում`
ա. այն սպառողներինը, որոնց էլեկտրամատակարարումը նախատեսված է
իրականացնել 6 կիլովոլտ և բարձր լարման 2 և ավելի անկախ սնուցում ունեցող

օդային (մալուխային) գծերով կամ էլեկտրակայանի (ենթակայանի) 2 հոծանային
համակարգերից կամ սեկցիաներից` 2 ժամում,
բ. մյուս բոլոր դեպքերում` 8 ժամում.
3) քաղաքային և գյուղական համայնքների վարչական տարածքի բնակավայրի
սահմաններից դուրս`
ա. այն սպառողներինը, որոնց էլեկտրամատակարարումը նախատեսված է
իրականացնել 6 կիլովոլտ և բարձր լարման 2 և ավելի անկախ սնուցում ունեցող
օդային (մալուխային) գծերով կամ էլեկտրակայանի (ենթակայանի) 2 հոծանային
համակարգերից կամ սեկցիաներից` 2 ժամում,
բ. մյուս բոլոր դեպքերում` 12 ժամում:
60. Սույն կանոնների 58-րդ և 59-րդ կետերում նշված պլանային և
արտապլանային ընդհատումների գումարային տևողությունը տարեկան կտրվածքով
չպետք է գերազանցի` այն սպառողների համար, որոնց էլեկտրամատակարարումը
նախատեսված է իրականացնել 6 կիլովոլտ և բարձր լարման 2 և ավելի անկախ
սնուցում ունեցող օդային (մալուխային) գծերով կամ էլեկտրակայանի (ենթակայանի) 2
հոծանային համակարգերից կամ սեկցիաներից` 10 ժամը, քաղաքային համայնքների
վարչական տարածքի բնակավայրի սահմանում գտնվող մյուս սպառողների համար`
24 ժամը, իսկ մնացած բոլոր դեպքերում` 72 ժամը: Միևնույն ժամանակ, եթե սպառողի
(բացառությամբ բնակչության) էլեկտրամատակարարման սխեման ապահովում է
էլեկտրամատակարարման վերականգնման ավելի կարճ ժամանակահատված, ապա
մատակարարը և սպառողը պարտավոր են պայմանագրով սահմանել այդ
ժամանակահատվածը:
61. Մատակարարը պարտավոր է գործադրել բոլոր հնարավոր միջոցները սույն
գլխում նկարագրված դեպքերում սպառողի էլեկտրամատակարարումը հնարավորինս
կարճ ժամկետում վերականգնելու համար:
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ՍՊԱՌՈՂԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ
ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
62. Էլեկտրամատակարարման սահմանափակումները և վերականգնումն
իրականացվում են համաձայն սույն կանոնների հավելված N 4-ով սահմանված կարգի:
63. Էլեկտրամատակարարման սահմանափակումների ծրագրերը կիրառվում են
էլեկտրաէներգետիկական համակարգում առաջացած այնպիսի իրավիճակներում, երբ
սպառողին մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի որակը կամ էլեկտրատեղակայանքների ամբողջականությունն ապահովելու համար էլեկտրամատակարարման
սահմանափակումներն անխուսափելի են: Էլեկտրամատակարարման սահմանափակումների ծրագրերը կազմում են՝ ելնելով համակարգի անվտանգությունն ու
հուսալիությունն ապահովող հաստատված ցուցանիշներից, ինչպես նաև որոշակի
սպառողների էլեկտրամատակարարման առաջնահերթության պայմաններիցֈ Այդ
սպառողների ցանկը ամեն տարի սահմանում է Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը:
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ՍՊԱՌՈՂԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ
ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
64. Մատակարարը պարտավոր է դադարեցնել սպառողի էլեկտրամատակարարումը`
1) սպառողի կողմից գրավոր պահանջի և առաջարկվող ժամկետի ներկայացման
դեպքում.

2) էլեկտրամատակարարվող տարածքի (շենքի, շինության) նկատմամբ իրավունք
ունեցող անձի գրավոր պահանջի և առաջարկվող ժամկետի ներկայացման դեպքում,
եթե սպառողը չունի տարածքի (շենքի, շինության) նկատմամբ իր իրավունքները կամ
իրավունքների ձեռքբերումը հավաստող (հաստատող) փաստաթուղթ` լուծելով
պայմանագիրը: Էլեկտրամատակարարվող տարածքի (շենքի, շինության) նկատմամբ
իրավունքի վերաբերյալ վեճի առկայության դեպքում էլեկտրամատակարարման
դադարեցման և պայմանագրի լուծման հարցը որոշվում է վեճը Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լուծելուց հետո.
3) սույն կանոնների 46-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետների
ավարտի դեպքում` լուծելով պայմանագիրը.
4) օրենքով նախատեսված դեպքերում:
65. Մատակարարն իրավունք ունի դադարեցնելու սպառողի էլեկտրամատակարարումը`
1) սպառված էլեկտրաէներգիայի դիմաց սույն կանոններով և պայմանագրով
սահմանված ժամկետներում և կարգով վճարումներ չկատարելու դեպքում.
2) եթե մատակարարի անձնակազմին համապատասխան վկայականը
ներկայացնելու դեպքում թույլ չի տրվել սպառողի հետ համաձայնեցված
ժամանակացույցով կամ պայմանագրով սահմանված կարգով սպասարկել սպառողի
տնօրինվող տարածքում տեղակայված էլեկտրատեղակայանքները, այդ թվում`
էլեկտրաէներգիայի հաշվառքի սարքերը` անկախ դրանց պատկանելությունից.
3) եթե սպառողը էլեկտրաէներգիան սպառել է առևտրային հաշվառքի սարքի
միտումնավոր խախտումով կամ առանց առևտրային հաշվառքի սարքի, կամ
առևտրային հաշվառքի սարքի շրջանցումով.
4) սույն կանոնների 47-րդ կետի համաձայն էլեկտրական ցանցին ժամանակավոր
միացման տեխնիկական պայմաններ ստացած նոր սպառողի էլեկտրամատակարարման տեխնիկական պայմաններում էլեկտրական ցանցին ժամանակավոր
միացման համար սահմանված ժամկետի ավարտի դեպքումֈ
66. Մատակարարը էլեկտրամատակարարումը վերականգնում է առանց
սպառողին նախազգուշացնելու, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա սահմանված է
պայմանագրով:
Գ Լ ՈՒ Խ 7
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՔԻ ՍԱՐՔԵՐԸ
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
67. Առևտրային է համարվում պայմանագրում նշված հաշվառքի սարքը:
Սպառողը (բացառությամբ՝ բնակիչ-բաժանորդների) առևտրային հաշվառքի սարքով
հաշվառվող էլեկտրաէներգիայի քանակի հսկողության նպատակով իրավունք ունի
տեղակայելու առևտրային հաշվառքի սարքի հարաչափերին համապատասխան
վերստուգիչ հաշվառքի սարք, որի տվյալները ևս նշվում են պայմանագրում:
68. Առևտրային հաշվառքի սարքերը, այդ թվում առևտրային հաշվիչների
սեղմակաշարերը, պետք է կնքվեն մատակարարի կողմից: Սպառողն իրավունք ունի
լրացուցիչ կնքելու առևտրային, իսկ մատակարարը՝ վերստուգիչ հաշվառքի սարքերը,
այդ թվում՝ հաշվիչների սեղմակաշարերը:
69. Առևտրային (վերստուգիչ) հաշվառքի սարքերը պետք է տեղակայվեն այնպես,
որ՝
1) բացառվի նրանց մեխանիկական վնասվածքների կամ միջավայրի
անթույլատրելի ազդեցության հնարավորությունը.
2) բացառվի կողմնակի անձանց միջամտությունը հաշվառքի սարքերի միացման
սխեմային և նրանց աշխատանքին.
3) ապահովվի սպառողի և մատակարարի ներկայացուցչի համար հաշվիչի
ցուցմունքի տեսանելիությունը.

4) ապահովվի հաշվառքի սարքերի պահպանումը.
5) վտանգ չսպառնա մարդկանց կյանքին և առողջությանըֈ
70. Բնակչության առևտրային հաշվիչները տեղակայվում են ընդհանուր կամ
անհատական արկղերում: Բազմաբնակարան շենքերում առևտրային հաշվիչները
տեղակայվում են յուրաքանչյուր մուտքի ընդհանուր արկղերում:
Արկղերի տեղակայման վայրը ընտրվում է այնպես, որ ապահովվի էլեկտրական
լարման սահմանված մեծությունը սպառողի ընդունման վահանակի վրա: Առևտրային
հաշվառքի սարքերի համար նախատեսված արկղերը ենթակա են կողպման
մատակարարի կողմից: Եթե սպառողի առևտրային (վերստուգիչ) հաշվառքի սարքը
տեղակայված է անհատական արկղում, ապա սպառողն իրավունք ունի կնքելու
արկղը:
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ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
71. Սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակությունը որոշվում է հաշվարկային
ամսում սպառողի առևտրային հաշվիչի գրանցած ցուցմունքների տարբերությամբ կամ
այդ տարբերությունը հաշվիչի գործակցով (հոսանքի և լարման չափիչ
տրանսֆորմատորների
տրանսֆորմացիայի
գարծակիցների
արտադրյալ)
բազմապատկելու միջոցով: Եթե առևտրային հաշվիչն ամիջապես գրանցում է
էլեկտրաէներգիայի քանակը, որպես հաշվարկային ամսվա ընթացքում սպառված`
ընդունվում է էլեկտրաէներգիայի այդ քանակը: Եթե առևտրային հաշվառքի սարքը
տեղադրված է սահմանազատման կետից դուրս, ապա առևտրային հաշվառքի սարքով
հաշվառված էլեկտրաէներգիայի քանակին գումարվում կամ այդ քանակից հանվում է
առևտրային հաշվառքի սարքի տեղադրման և սահմանազատման կետերի միջև
էլեկտրատեղակայանքներում առաջացած էլեկտրաէներգիայի տեխնոլոգիական
կորուստների մեծությունը, որը հաշվարկվում է պայմանագրով սահմանված կարգով:
Եթե սպառողի էլեկտրատեղակայանքներին միացված են ենթասպառողներ, ապա
հաշվարկվում է միայն սպառողի բեռին համապատասխանող տեխնոլոգիական
կորուստը: Առևտրային հաշվառքի սարքի խախտման դեպքում սպառված
էլեկտրաէներգիայի քանակությունը որոշվում է հաշվարկային եղանակով՝ համաձայն
սույն կանոնների 12-րդ գլխի պահանջների:
72. 0,4 կիլովոլտ և բարձր լարման սպառողների (բացառությամբ՝ բնակիչբաժանորդների) համար, երբ նվազագույն բեռնվածքի ռեժիմներում տեխնիկապես
անհնար է առևտրային հաշվառքի սարքերի բնականոն աշխատանքը, սպառված
էլեկտրաէներգիայի քանակությունը հաշվարկվում է նվազագույն բեռնվածքի ամբողջ
ժամանակահատվածում փաստացի միացված էլեկտրական ընդունիչների հզորության
հիման վրա և ավելացվում առևտրային (վերստուգիչ) հաշվիչի ցուցմունքով հաշվարկված էլեկտրաէներգիայի քանակությանը: Նվազագույն բեռնվածքի ժամանակահատվածի տևողությունը և այդ ժամանակահատվածում միացված գումարային
բեռնվածքի մեծությունները դրանց հաշվարկի կարգի հետ միասին հավելվում են
պայմանագրին և վերանայվում յուրաքանչյուր տարի կամ կողմերից մեկի գրավոր
պահանջով տարվա ընթացքում` նվազագույն բեռնվածքի փոփոխման դեպքում:
73. Առևտրային (վերստուգիչ) հաշվիչի ցուցմունքը գրանցում է մատակարարը`
տվյալ հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսվա առաջին 3 օրերի ընթացքում:
Սպառված էլեկտրաէներգիան բազմասակագնային էլեկտրոնային հաշվիչով
(այսուհետ՝ էլեկտրոնային հաշվիչ) հաշվառելու դեպքում մատակարարը առևտրային
(վերստուգիչ) հաշվառքի սարքի ցուցմունքի փոխարեն գրանցում է ավտոմատացված
ռեժիմում առևտրային հաշվիչի լուսատախտակի վրա արտածվող` սպառողի նախորդ
հաշվարկային ամսվա ծախսը (ըստ սակագների): Այն դեպքերում, երբ առևտրային
(վերստուգիչ) հաշվիչը ներառված է էլեկտրական էներգիայի հաշվառման և
վերահսկման ավտոմատացված համակարգում, մատակարարը կարող է հաշվիչի

գրանցված ողջ տեղեկատվությունը հավաքագրել ավտոմատացված համակարգի
միջոցով: Մատակարարը պարտավոր է տարին առվազն 1 անգամ ստուգել և ճշգրտել
էլեկտրոնային առևտրային հաշվիչների ժամերը, այնպես, որ դրանք ճշգրիտ
հաշվառեն Հանձնաժողովի կողմից սահմանված՝ գիշերային և ցերեկային ժամերին
սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակությունները:
74. Սպառված էլեկտրաէներգիան էլեկտրոնային առևտրային հաշվիչով
հաշվառելու դեպքում, երբ այն ավտոմատացված ռեժիմում իր լուսատախտակի վրա
հաշվարկային ամսվան հաջորդող ողջ ամսվա ընթացքում չի արտածում սպառողի
նախորդ հաշվարկային ամսվա ծախսը (ըստ սակագների) կամ ճշգրիտ չի արտացոլում
ցերեկային և գիշերային սպառման ժամանակահատվածը, ապա սպառողը գրավոր
դիմում է մատակարարին՝ թերությունը շտկելու պահանջով: Սպառողի դիմումն
ստանալուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, մատակարարը պարտավոր
է անվճար շտկել թերությունը կամ անվճար փոխարինել էլեկտրոնային առևտրային
հաշվիչը` տեղակայելով այլ, առնվազն համարժեք, էլեկտրոնային հաշվիչ և դրա
տվյալներն ամրագրել պայմանագրում:
75. Մատակարարը պարտավոր է սպառողի (բացառությամբ բնակչության)
առևտրային հաշվիչի ցուցմունքը գրանցել նրա ներկայացուցչի մասնակցությամբ, եթե
վերջինս ներկայացրել է նման պահանջ: Այդ դեպքում մատակարարը պարտավոր է
առևտրային հաշվիչի ցուցմունքը գրանցել սպառողի հետ համատեղ` սույն կանոնների
73-րդ կետով սահմանված և սպառողի հետ փոխհամաձայնեցված ժամկետում:
Մատակարարն իրավունք ունի առևտրային հաշվիչի սարքի ցուցմունքը գրանցելու
առանց սպառողի ներկայացուցչի, եթե վերջինս փոխհամաձայնեցված ժամկետում չի
ներկայացել ցուցմունքների գրանցմանը:
76. Եթե 6(10)կիլովոլտ և բարձր լարման սպառողի սպառած էլեկտրաէներգիայի
հաշվառումը կատարվում է էլեկտրոնային հաշվիչով, որն իր հերթին ներառված է
էլեկտրական
էներգիայի
հաշվառման
և
վերահսկման
ավտոմատացված
համակարգում (այսուհետ՝ ավտոմատացված համակարգ), ապա վերջինիս գրավոր
դիմումի դեպքում, դիմումն ստանալուց ոչ ուշ, քան 20 աշխատանքային օրվա
ընթացքում, մատակարարը պարտավոր է ավտոմատացված համակարգի
հիշողության մուտքի իրավունք տրամադրել տվյալ սպառողին վերաբերող մասով՝
մշտադիտարկման նպատակով: Ավտոմատացված համակարգի հիշողությանը մուտքի
իրավունքի տրամադրման համար սպառողը մատակարարին վճարում է
յուրաքանչյուր հաշվիչի համար 5000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը):
77. Բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր օգտագործման էլեկտրատեղակայանքների էլեկտրամատակարարման համար որպես պայմանագրային կողմ հանդես է
գալիս բազմաբնակարան շենքի կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման
մարմինը կամ սեփականատերերի կողմից լիազորված անձը:
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ՍՊԱՌՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ, ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
78. Հաշվարկային ամսվա ընթացքում սպառողի կողմից սպառված
էլեկտրաէներգիայի արժեքը որոշվում է տվյալ լարման մակարդակի և ժամային
տիրույթների համար (եթե առևտրային հաշվառքի սարքն ունի նման տարանջատված
հաշվառման հնարավորություն) Հանձնաժողովի կողմից սահմանված սակագների և
սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակությունների արտադրյալների գումարով:
79. Մատակարարը պարտավոր է.
1) մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10-ը Արցախի Հանրապետությունում գործող
բանկերի, փոստային բաժանմունքների համապատասխան սպասարկման կետերում
տեղադրել տեղեկատվություն` նախորդ ամսվա ընթացքում սպառողների կողմից

սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակի և արժեքի մասին, եթե պայմանագրով այլ բան
նախատեսված չէ.
2) մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10-ը, հանրապետական սփռման առնվազն 1
հեռուստաընկերության միջոցով 2 անգամ, ժամը 18:00-20:00-ն և 20:00-23:00-ն ընկած
ժամանակահատվածներում հայտարարել նախորդ ամսվա ընթացքում սպառողների
կողմից սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակի և արժեքի մասին տեղեկատվությունը
տեղադրելու օրը.
3) սպառողի դիմելու դեպքում տրամադրել վերջինիս նախորդ ամսվա ընթացքում
սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակի և արժեքի մասին սույն կետի 1-ին ենթակետով
նշված տեղեկատվությունը` նաև սույն կանոնների 121-րդ կետով նախատեսված
շուրջօրյա հեռախոսային ծառայության միջոցով.
4) նախորդ ամսվա ընթացքում սպառված էլեկտրաէներգիայի դիմաց սպառողին
ներկայացվող հաշվարկային փաստաթղթում ապահովել հետևյալ տեղեկատվության
առկայությունը. սպառողի անունը, անվանումը, ազգանունը, գտնվելու (բնակության)
վայրը, քարտի համարը, հաշվարկային ամիսը, էլեկտրական էներգիայի ցերեկային և
գիշերային սակագները, առևտրային հաշվիչի նախորդ և վերջին ցուցմունքները (իսկ
էլեկտրոնային հաշվիչի առկայության դեպքում` նաև գիշերային սակագնով
էլեկտրաէներգիայի սպառման ցուցմունքը), առևտրային հաշվիչի նախորդ և վերջին
ցուցմունքների գրանցման օրը, հաշվարկային ամսում սպառված էլեկտրաէներգիայի
քանակը (արտահայտված կիլովատտ ժամերով, իսկ էլեկտրոնային հաշվիչի
առկայության դեպքում` նաև գիշերային սակագնով սպառված էլեկտրաէներգիայի
քանակը) և արժեքը (արտահայտված ՀՀ դրամով` ներառյալ ավելացված արժեքի
հարկը), նախորդ տարվա նույն ամսում սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակը
(արտահայտված կիլովատտ ժամերով, իսկ էլեկտրոնային հաշվիչի առկայության
դեպքում՝ նաև գիշերային սակագնով սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակը),
պարտքի մնացորդը հաշվարկային ամսվա սկզբին և վերջին (արտահայտված ՀՀ
դրամով` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը) և վճարման ամսաթիվը.
5) սպառողի գրավոր դիմումի դեպքում դիմումը ստանալուն հաջորդող
հաշվարկային ամսվանից սկսած՝ յուրաքանչյուր ամիս, սույն կետի 1-ին ենթակետում
սահմանված ժամկետում, վերջինիս նախընտրած եղանակով (փոստով՝ գրավոր կամ
էլեկտրոնային փոստով) ծանուցել նախորդ հաշվարկային ամսում սպառված
էլեկտրաէներգիայի քանակի և արժեքի հաշվարկման ընթացքում օգտագործված բոլոր
ցուցանիշների մասին: Ծանուցումը փոստով առաքելու համար վճարում է սպառողը,
իսկ էլեկտրոնային փոստով` իրականացվում է անվճար: Փոստային առաքման վճարը
ներառվում է հաշվարկային փաստաթղթում առանձին տողով և ենթակա է վճարման
մատակարարված էլեկտրաէներգիայի արժեքի հետ միասին, ընդ որում,
մատակարարը սպառողի կատարած վճարումներից առաջնահերթ մարում է
փոստային առաքման արժեքը, հետո միայն սպառված էլեկտրաէներգիայի արժեքը.
6) իր վեբ-կայքի միջոցով հնարավորություն ընձեռել սպառողին՝ անվճար,
էլեկտրոնային եղանակով ծանոթանալ սույն կետի 4-րդ ենթակետում նշված` առնվազն
վերջին 1 տարվա տեղեկատվությանը:
80. Սպառողը նախորդ ամսվա ընթացքում սպառված էլեկտրաէներգիայի արժեքը
պարտավոր է վճարել իր կողմից սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակի և արժեքի
մասին սույն կանոնների 79-րդ կետով սահմանված կարգով և ժամկետներում
տեղեկացված լինելուց հետո` 7 օրվա ընթացքում:
81. Վճարման համար հատկացված ժամկետի խախտման դեպքում
մատակարարն իրավունք ունի դադարեցնելու սպառողի էլեկտրամատակարարումը՝
առնվազն 3 օր առաջ հեռուստատեսությամբ կամ սպառողին հասու այլ ձևերով
(հայտարարություն փակցնելով շքամուտքերում, փոստային բաժանմունքներում և
այլն) զգուշացնելուց հետո: Զգուշացումը հեռուստատեսությամբ պետք է կատարվի
հանրապետական սփռման առնվազն 1 հեռուստաընկերության միջոցով 2 անգամ,
ժամը 18:00-20:00-ն և 20:00-23:00-ն ընկած ժամանակահատվածներում: Ընդ որում, եթե

սպառողը սույն կանոնների 79-րդ կետի համաձայն պահանջել է հաշվարկային հաշիվը
իրեն ներկայացնել գրավոր կամ էլեկտրոնային փոստով, ապա վերջինս պետք է
զգուշացվի գրավոր կամ էլեկտրոնային փոստով: Զգուշացման վերաբերյալ գրությունը
փոստով առաքելու պահանջի դեպքում
այդ ծառայության համար վճարում է
սպառողը: Զգուշացումը էլեկտրոնային փոստով կատարվում է անվճար:
82. Պայմանագրում ամրագրված վթարային կամ տեխնոլոգիական հզորություն
ունեցող սպառողի կողմից սահմանված ժամկետում վճարում չկատարելու դեպքում
մատակարարը իրավունք ունի.
1) սահմանափակելու սպառողի էլեկտրամատակարարումը մինչև պայմանագրում ամրագրված վթարային կամ տեխնոլոգիական հզորությունը` առնվազն 3
աշխատանքային օր առաջ պայմանագրով սահմանված կարգով նրան զգուշացնելուց
հետո.
2) վթարային կամ տեխնոլոգիական հզորությունների ապահովման վերաբերյալ
պայմանագրում նշված ժամկետներում չվճարելու դեպքում դադարեցնելու սպառողի
էլեկտրամատակարարումը`
ժամկետների
լրանալուց
հետո,
առնվազն
3
աշխատանքային օր առաջ պայմանագրով սահմանված կարգով նրան կրկին
զգուշացնելուց հետո:
83. Մատակարարը սպառողի (բացառությամբ՝ բնակիչ-բաժանորդների) կողմից
վճարման համար սահմանված ժամկետի խախտման դեպքում իրավունք ունի նաև.
1) ուշացրած յուրաքանչյուր օրվա համար պայմանագրով սահմանված չափով
հաշվարկելու տույժ, բայց ոչ ավելի, քան օրական չվճարված գումարի 0,1 տոկոսըֈ
Հաշվարկված տույժը չի կարող գերազանցել պարտքի ընդհանուր գումարի 10 տոկոսըֈ
Մատակարարը կարող է նախորդ ամսվա ընթացքում սպառված էլեկտրաէներգիայի
արժեքի չվճարված գումարի նկատմամբ սկսել տույժի հաշվարկը հաջորդող ամսվա
20-ից, եթե դրանից առնվազն 7 օր առաջ սույն կանոնների 79-րդ կետով սահմանված
կարգով տեղեկացրել է սպառողին նրա կողմից սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակի
և արժեքի մասին: Հակառակ դեպքում տույժը հաշվարկվում է վճարման համար
հատկացված ժամկետի ավարտից հետո.
2) խախտմանը հաջորդող 12 ամիսների ընթացքում տվյալ խախտումը կրկնվելու
դեպքում վերջին խախտմանը հաջորդող 3 ամիսների ընթացքում պահանջելու վճարել
կանխավճար կամ ներկայացնել իր համար ընդունելի վճարման այլ երաշխիք, որի
մեծությունը չպետք է գերազանցի սպառողի նախորդ տարում օգտագործած
էլեկտրաէներգիայի ծախս ունեցած ամիսների միջին ամսական արժեքի 50 տոկոսը:
Եթե սպառողը նման դեպքում հրաժարվում է կանխավճար տալուց կամ
մատակարարի համար ընդունելի վճարման այլ երաշխիքներ ներկայացնելուց, ապա
մատակարարն իրավունք ունի նաև սպառողին առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ
գրավոր կամ հեռախոսագրով զգուշացնելուց հետո դադարեցնելու նրա
էլեկտրամատակարարումը, եթե նա չունի ամրագրված պայմանագրային վթարային
կամ տեխնոլոգիական հզորություն: Եթե սպառողն ունի ամրագրված պայմանագրային
վթարային կամ տեխնոլոգիական հզորություն, ապա մատակարարը նրա
էլեկտրամատակարարումը կարող է դադարեցնել միայն սույն կանոնների 82-րդ
կետով նախատեսված ընթացակարգերն ապահովելուց հետո:
84. Սույն կանոնների 83-րդ կետի 1-ին ենթակետի և 95-րդ կետի համաձայն տույժ
հաշվարկելու դեպքում մատակարարը սպառողի կատարած վճարումներից
առաջնահերթ մարում է սպառված էլեկտրաէներգիայի արժեքը՝ ըստ դրա վճարման
համար սահմանված ժամկետի վաղեմության, հետո միայն հաշվարկված տույժի գծով
պարտավորությունները: Չի թույլատրվում հաշվարկված տույժի գումարի նկատմամբ
կրկին տույժ հաշվարկել:
85. Պարտքի առկայության դեպքում մատակարարը չպետք է դադարեցնի
սպառողի էլեկտրամատակարարումը, եթե սպառողը ներկայացրել է մատակարարի
համար ընդունելի վճարման երաշխիքներ կամ նրա հետ կազմվել է պարտքի մարման
ժամանակացույցֈ Սույն կետը չի սահմանափակում մատակարարի իրավունքը

պարտքի մարման ժամանակացույցի խախտման դեպքում սպառողի էլեկտրամատակարարումը դադարեցնելու համար` ապահովելով սույն գլխով սահմանված` տվյալ
սպառողի էլեկտամատակարարման դադարեցման ընթացակարգերը:
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ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՍՊԱՌՈՂԻ
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
86. Սպառված էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարման համար հատկացված
ժամկետի խախտման դեպքում, երբ մատակարարը դադարեցրել է սպառողի
էլեկտրամատակարարումը, այն պարտավոր է վերականգնել ոչ ուշ, քան՝
1) նույն օրը` մինչև ժամը 18:00-ն, եթե սպառողը պարտքի վճարումը հավաստող
փաստաթուղթը մատակարարին է ներկայացրել աշխատանքային օրերին մինչև ժամը
14:00-ն, կամ մատակարարը նույն ժամկետում այլ աղբյուրներից ստացել է հավաստի
տեղեկություն, որ սպառողը կատարել է պարտքի վճարումը.
2) հաջորդ օրը` մինչև ժամը 13:00-ն, եթե սպառողը պարտքի վճարումը
հավաստող փաստաթուղթը մատակարարին է ներկայացրել աշխատանքային օրերին՝
ժամը 14:00-ից հետո, կամ մատակարարը նույն ժամկետում այլ աղբյուրներից ստացել
է հավաստի տեղեկություն, որ սպառողը կատարել է պարտքի վճարումը.
3) պարտքի մարման մասին տեղեկանալու պահից 24 ժամվա ընթացքում, եթե
սպառողը պարտքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը մատակարարին է
ներկայացրել ոչ աշխատանքային օրերին կամ մատակարարը նույն ժամկետում այլ
աղբյուրներից ստացել է հավաստի տեղեկություն, որ սպառողը կատարել է պարտքի
վճարումը:
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ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹՈՒՄ ՍԽԱԼԻ ՈՒՂՂՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
87. Հաշվարկային փաստաթղթում սխալ հայտնաբերելու դեպքում սխալը
հայտնաբերած կողմը փաստի մասին գրավոր ծանուցում է մյուս կողմին: Ծանուցումն
ստանալու պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում կողմն անհամաձայնության
դեպքում մյուս կողմին գրավոր ներկայացնում է իր պարզաբանումները
համապատասխան հիմնավորումներով:
88. Հաշվարկային փաստաթղթում սխալի փաստը հաստատվելու դեպքում
մատակարարը սխալ հաշվարկված էլեկտրաէներգիայի արժեքը հաշվի է առնում
(նվազեցնում կամ ավելացնում) հաջորդ հաշվարկային ամսում սպառողին
ներկայացվող հաշվարկային փաստաթղթում:
89. Հաշվարկային փաստաթղթի վերաբերյալ տարաձայնությունների դեպքում
մատակարարը չպետք է դադարեցնի սպառողի էլեկտրամատակարարումը, եթե
վերջինս վճարել է մատակարարված էլեկտրաէներգիայի` իր կողմից չվիճարկվող
մասի արժեքը: Սպառողը պետք է ողջամտորեն հիմնավորի իր կողմից սպառված
էլեկտրաէներգիայի վիճարկվող մասի արժեքը՝ հիմնավորումները գրավոր
ներկայացնելով մատակարարին:
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ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՔԻ ՍԱՐՔԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ
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90. Առևտրային հաշվառքի սարքի խախտման դեպքում մատակարարը
կատարում է սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակի և արժեքի վերահաշվարկ:
91. Առևտրային հաշվառքի սարքի խախտման դեպքում առևտրային հաշվառքի
սարքի վերականգնման հետ կապված բոլոր ծախսերն իրականացնում է

մատակարարը՝ անկախ առևտրային հաշվառքի սարքի պատկանելությունից,
բացառությամբ սույն կանոնների 52-րդ կետով սահմանված դեպքերի, ինչպես նաև այն
դեպքերի, երբ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
փաստվել է, որ առևտրային հաշվառքի սարքի խախտումը պայմանավորված է
սպառողի գործողություններով: Նման դեպքերում սպառողը պարտավոր է հատուցել
մատակարարի կողմից առևտրային հաշվառքի վերականգնման հետ կապված բոլոր
ծախսերը:
92.
Առևտրային հաշվառքի սարքի խախտման դեպքում, երբ խախտումը
պայմանավորված չէ լարման կամ հոսանքի չափիչ տրանսֆորմատորների
խափանմամբ և`
1) սույն կանոնների 67-րդ կետի համաձայն առկա է վերստուգիչ հաշվառքի սարք,
ապա սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակի վերահաշվարկը կատարվում է
համաձայն վերստուգիչ հաշվառքի սարքի ցուցմունքի` առևտրային հաշվառքի սարքի
ապահավաքակցման օրվանից մինչև առևտրային հաշվառքի սարքի նախավերջին
ցուցմունքի գրանցման օրն ընկած ժամանակահատվածի համար: Վերահաշվարկված
էլեկտրաէներգիայի քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`
+ ՏԿ -

=

,

որտեղ`
-ն առևտրային հաշվառքի սարքի խախտման ժամանակահատվածի համար
վերահաշվարկված էլեկտրաէներգիայի քանակն է (կիլովատ ժամ).
-ը վերստուգիչ հաշվառքի սարքի նախավերջին ցուցմունքի գրանցման
պահից մինչև առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցման օրը վերստուգիչ
հաշվառքի սարքով հաշվառված էլեկտրաէներգիայի քանակն է (կիլովատտ ժամ).
ՏԿ-ն վերստուգիչ հաշվառքի սարքի նախավերջին ցուցմունքի գրանցման պահից
մինչև
առևտրային
հաշվառքի
սարքի
ապահավաքակցման
օրն
ընկած
ժամանակահատվածում վերստուգիչ և առևտրային հաշվառքի սարքերի միջև եղած
էլեկտրատեղակայանքներում էլեկտրաէներգիայի տեխնոլոգիական կորուստների
մեծությունն է (կիլովատ ժամ).
-ն առևտրային հաշվառքի սարքի նախավերջին ցուցմունքի գրանցման
պահից մինչև առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցման օրն առևտրային
հաշվառքի սարքով հաշվառված էլեկտրաէներգիայի քանակն է (կիլովատտ ժամ), իսկ
ենթասպառողների առկայության դեպքում՝ հաշվառված էլեկտրաէներգիայի քանակի՝
սպառողին վերագրված մասն է (կիլովատտ ժամ)ֈ
, ՏԿ և

Սույն կետում սահմանված

մեծությունները հաշվարկվում են

սույն կանոնների 71-րդ կետի համաձայն.
2) առկա չէ վերստուգիչ հաշվառքի սարք, սակայն սպառված էլեկտրաէներգիայի
քանակը հաշվառվում է էլեկտրոնային հաշվիչի միջոցով, ապա վերահաշվարկված
էլեկտրաէներգիայի քանակությունը որոշվում է` օգտագործելով էլեկտրոնային
հաշվիչի հիշողությունից արտածված տվյալները: Վերահաշվարկն իրականացվում է
հետևյալ բանաձևով՝
=(

–

)

-

,

որտեղ`
-ն էլեկտրոնային հաշվիչի հիշողությունից արտածված՝ առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցման օրվա ցուցմունքն է, որն ամրագրվում է առևտրային
հաշվառքի սարքի չափագիտական մարմնի փորձագիտական եզրակացությամբ.
-ն առևտրային հաշվառքի սարքի գրանցված նախավերջին ցուցմունքն է, որը
որոշվում է սույն կանոնների 73-րդ կետի համաձայն.

-ն հոսանքի և լարման չափիչ տրանսֆորմատորների առկայության դեպքում՝
դրանց տրանսֆորմացիայի գործակիցների արտադրյալն է, որը, դրանց բացակայության դեպքում ընդունվում է հավասար 1-ի.
3) առկա չէ վերստուգիչ հաշվառքի սարք, առևտրային հաշվիչի ստուգաչափման
արդյունքում հնարավոր չի եղել արտածել էլեկտրոնային հաշվիչի հիշողության
տվյալները, սակայն սպառողին ամրակցված առևտրային հաշվիչը ներառված է
էլեկտրական
էներգիայի
հաշվառման
և
վերահսկման
ավտոմատացված
համակարգում և սպառողին մշտադիտարկման նպատակով տրվել է ավտոմատացված
համակարգի հիշողության մուտքի իրավունք կամ սպառողը օրենքով սահմանված
կարգով իրազեկվել է այդ իրավունքի վերաբերյալ, ապա վերահաշվարկը կատարվում
է հետևյալ բանաձևով՝
=(

*

+

*

)–

,

որտեղ՝
-ն առևտրային հաշվիչի խախտման ժամանակահատվածում աշխատանքային օրերի թիվն է.
-ն առևտրային հաշվիչի խախտմանը նախորդող 5 աշխատանքային օրերի
միջին օրական ծախսն է.
-ն առևտրային

հաշվիչի

խախտման

ժամանակահատվածում

ոչ

աշխատանքային օրերի թիվն է.
-ն առևտրային հաշվիչի խախտմանը նախորդող 2 ոչ աշխատանքային
օրերի միջին օրական ծախսն է.
-ն հաշվառքի սարքի խախտման ժամանակահատվածում առևտրային
հաշվիչի ցուցմունքներով գրանցված էլեկտրաէներգիայի քանակն է (կիլովատտ ժամ),
իսկ ենթասպառողների առկայության դեպքում՝ հաշվառված էլեկտրաէներգիայի
քանակի՝ սպառողին վերագրված մասն էֈ
Վերահաշվարկված էլեկտրաէներգիայի քանակը դրական արժեքի դեպքում՝
գումարվում, իսկ բացասական արժեքի դեպքում հանվում է հաշվիչով գրանցված
էլեկտրաէներգիայի քանակից: Առևտրային հաշվիչի խախտման ժամանակահատվածը
20 օրը գերազանցելու դեպքում վերահաշվարկն իրականացվում է խախտման
հայտնաբերման օրվանից 20 օրվա համար.
4) երբ առկա չէ վերստուգիչ հաշվառքի սարք, առևտրային հաշվառքի սարքի
ստուգաչափման արդյունքում հնարավոր չի եղել արտածել էլեկտրոնային հաշվիչի
հիշողության տվյալները, առևտրային հաշվիչը ներառված չէ էլեկտրական էներգիայի
հաշվառման
և
վերահսկման
ավտոմատացված
համակարգում,
սակայն
չափագիտական մարմնի փորձագիտական եզրակացությամբ հնարավոր է եղել որոշել
առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքի սխալանքի տոկոսը, ապա
վերահաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևերով`
,
երբ առևտրային հաշվիչը դանդաղ է աշխատել, քան իր սխալանքի թույլատրելի
տիրույթն է, և
,
երբ առևտրային հաշվիչն արագ է աշխատել, քան իր սխալանքի թույլատրելի տիրույթն
է, որտեղ`
-ն առևտրային հաշվառքի սարքի նախավերջին ցուցմունքի գրանցման
պահից մինչև առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցման օրը առևտրային
հաշվառքի սարքով հաշվառված էլեկտրաէներգիայի քանակն է (կիլովատտ ժամ).

-ն չափագիտական մարմնի փորձագիտական եզրակացության մեջ նշված
առևտրային հաշվիչի չափման սխալանքի թույլատրելի տիրույթը գերազանցող
տոկոսային այն մեծությունն է, որն առավելագույնս բնութագրում է խախտման
հայտնաբերմանը նախորդող ամսում սպառողի սպառման համակարգի հզորության
գործակցի (cos φ) և հոսանքային բեռի մեծությունը.
5) առկա չէ վերստուգիչ հաշվառքի սարք, առևտրային հաշվառքի սարքի
ստուգաչափման արդյունքում հնարավոր չի եղել արտածել էլեկտրոնային հաշվիչի
հիշողության տվյալները, առևտրային հաշվիչը ներառված չէ էլեկտրական էներգիայի
հաշվառման և վերահսկման ավտոմատացված համակարգում, միևնույն ժամանակ
չափագիտական մարմնի փորձագիտական եզրակացությամբ արձանագրվել է
փորձաքննության ենթակա չլինելու հանգամանքը կամ հնարավոր չի եղել որոշել
առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքի սխալանքի տոկոսը, ապա
վերահաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևով.
=

.

–

,

որտեղ`
-ն առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցմանը նախորդող
տարվա նույն ամսվա միջին օրական ծախսը բազմապատկած խախտմանը նախորդող
երեք ամիսների ծախսի և նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ծախսի
քանորդով: Եթե խախտմանը նախորդող երեք ամիսներին և նախորդ տարվա նույն
ժամանակահատվածի որևէ ամսում սպառողը ծախս չի ունեցել, ապա

-ն

ընդունվում է հավասար առևտրային հաշվառքի սարքի խախտմանը նախորդող
տարվա նույն ամսվա միջին օրական ծախսին: Եթե նախորդ տարվա նույն ամսվա
ընթացքում սպառողը ծախս չի ունեցել, ապա միջին օրական ծախսն ընդունվում է
հավասար առևտրային հաշվառքի սարքի վերականգնմանը հաջորդող առաջին ծախս
ունեցած ամսվա սպառողի միջին օրական ծախսին.
-ը առևտրային հաշվառքի սարքի նախավերջին ցուցմունքի գրանցման
օրվանից մինչև առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցման օրն ընկած
ժամանակահատվածն է` արտահայտված օրերով, որը 60 օրը գերազանցելու դեպքում
ընդունվում է հավասար 60-ի, ինչը սակայն չի սահմանափակում մատակարարի
իրավունքը համապատասխան հիմնավորումների առկայության դեպքում կիրառելու
ավելի կարճ ժամկետ:
93. Առևտրային հաշվառքի սարքի խախտման դեպքում, երբ խախտումը
պայմանավորված է լարման կամ հոսանքի չափիչ տրանսֆորմատորների
խափանմամբ և առկա է վերստուգիչ հաշվառքի սարք, ապա վերահաշվարկն
իրականացվում է սույն կանոնների 92-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն:
Վերստուգիչ հաշվառքի սարքի բացակայության դեպքում, երբ առևտրային հաշվառքի
սարքը`
1) լարման տրանսֆորմատորի խափանման պատճառով սխալ է գրանցել
սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակը, սակայն սպառողին ամրակցված առևտրային
հաշվիչը ներառված է էլեկտրական էներգիայի հաշվառման և վերահսկման
ավտոմատացված համակարգում և սպառողին մշտադիտարկման նպատակով տրվել է
ավտոմատացված համակարգի հիշողության մուտքի իրավունք կամ սպառողը
օրենքով սահմանված կարգով իրազեկվել է այդ իրավունքի վերաբերյալ, ապա
վերահաշվարկը կատարվում է սույն կանոնների 92-րդ կետի 3-րդ ենթակետի
համաձայն: Այն դեպքերում, երբ առևտրային հաշվիչը ներառված չէ էլեկտրական
էներգիայի հաշվառման և վերահսկման ավտոմատացված համակարգում՝
վերահաշվարկը կատարվում է սույն կանոնների 92-րդ կետի 5-րդ ենթակետի
համաձայն.

2) հոսանքի տրանսֆորմատորների խափանման պատճառով սխալ է գրանցել
սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակը, ապա յուրաքանչյուր հոսանքի չափիչ
տրանսֆորմատորի համար կատարվում է վերահաշվարկ հետևյալ բանաձևերով`
,
երբ հոսանքի տրանսֆորմատորի սխալանքը դուրս է բացասական թույլատրելի
տիրույթից, և
,
երբ հոսանքի տրանսֆորմատորի սխալանքը դուրս է դրական թույլատրելի տիրույթից,
որտեղ`
-ն չափագիտական մարմնի փորձագիտական եզրակացության մեջ
նշված առևտրային հաշվառքի սարքի հոսանքի չափիչ տրանսֆորմատորի սխալանքի
թույլատրելի տիրույթը գերազանցող տոկոսային մեծությունն է, որն առավելագույնս
բնութագրում է խախտման հայտնաբերմանը նախորդող ամսվա հոսանքային բեռի
մեծությունը.
n-ը հաշվառման մեջ ներառված հոսանքի տրանսֆորմատորների քանակն է:
Վերահաշվարկված էլեկտրաէներգիայի գումարային քանակությունն ընդունվում
է հավասար հոսանքի բոլոր տրանսֆորմատորների համար կատարված
վերահաշվարկների գումարին:
94. Առևտրային հաշվառքի սարքի խախտման դեպքում վերահաշվարկված
էլեկտրաէներգիայի արժեքը որոշվում է վերահաշվարկված էլեկտրաէներգիայի՝
տարանջատված ըստ ցերեկային ու գիշերային քանակների և առևտրային հաշվառքի
սարքի
խախտման
հայտնաբերման
ամսվա
համապատասխան
սակագնի
արտադրյալով:
95. Առևտրային հաշվառքի սարքի խախտման դեպքում, երբ մատակարարը
հիմնավոր փաստարկներ ունի, որ խախտումը պայմանավորված է սպառողի այն
գործողություններով (ներառյալ, սակայն չսահմանափակելով այն դեպքերը, երբ
առևտրային հաշվառքի սարքի կնիքները պոկված, կեղծված կամ վնասված են, կամ
առկա է այլ ներգործություն առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքին),
մատակարարն իրավունք ունի սպառողից պահանջելու վճարելու տույժ`
վերահաշվարկված էլեկտրաէներգիայի արժեքի հնգապատիկի չափով: Սպառողի
կողմից մատակարարի տույժ վճարելու պահանջին համաձայնելու դեպքում
մատակարարը հաշվարկված տույժը հաշվի է առնում վերահաշվարկի կատարմանը
հաջորդող հաշվարկային ամսվա համար սպառողին ներկայացվող հաշվարկային
փաստաթղթում: Սպառողի կողմից մատակարարի` տույժ վճարելու պահանջին
չհամաձայնելու դեպքում մատակարարը վեճը լուծում է դատական կարգով:
Մատակարարն իրավունք չունի տույժի չվճարման համար դադարեցնելու սպառողի
էլեկտրամատակարարումը մինչև վեճի վերջնական լուծումը:
96. Առևտրային հաշվառքի սարքի խախտման դեպքում, երբ սպառողը հիմնավոր
փաստարկներ ունի, որ խախտումը պայմանավորված է մատակարարի
գործողություններով (ներառյալ, սակայն չսահմանափակելով դեպքերը, երբ
առևտրային հաշվառքի սարքի կնիքները պոկված, կեղծված կամ վնասված են, կամ
առկա է այլ ներգործություն առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքին), սպառողն
իրավունք ունի մատակարարից պահանջելու վճարելու տույժ` վերահաշվարկված
էլեկտրաէներգիայի արժեքի հնգապատիկի չափով: Մատակարարի կողմից սպառողի
տույժ վճարելու պահանջին համաձայնելու դեպքում մատակարարը հաշվարկված
տույժը հաշվի է առնում վերահաշվարկի կատարմանը հաջորդող հաշվարկային
ամսվա
համար
սպառողին
ներկայացվող
հաշվարկային
փաստաթղթում:
Մատակարարի կողմից սպառողի` տույժ վճարելու պահանջին չհամաձայնելու
դեպքում սպառողը վեճը լուծում է դատական կարգով:

97. Մատակարարը պարտավոր է
վերահաշվարկին առնչվող ողջ
տեղեկատվությունը գրավոր ներկայացնել սպառողին՝ առևտրային հաշվառքի սարքի
ապահավաքակցումից ոչ ուշ, քան 35 աշխատանքային օրվա ընթացքում,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վերահաշվարկը կատարվել է սույն կանոնների 92-րդ
կետի 5-րդ ենթակետի համաձայն, և միջին օրական ծախսը որոշվել է առևտրային
հաշվառքի սարքի վերականգնմանը հաջորդող առաջին ծախս ունեցած ամսվա
համար: Նման դեպքերում մատակարարը պարտավոր է վերահաշվարկին վերաբերող
ողջ տեղեկատվությունը գրավոր ներկայացնել սպառողին՝ առևտրային հաշվառքի
սարքի ապահավաքակցումից ոչ ուշ, քան 60 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Սպառողն իրավունք ունի չհամաձայնելու վերահաշվարկի արդյունքին: Եթե սպառողը
չի համաձայնում վերահաշվարկի արդյունքին, ապա մատակարարի կողմից
էլեկտրաէներգիայի արժեքի վերահաշվարկին առնչվող տեղեկատվությունն ստանալու
պահից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում մատակարարին է ներկայացնում
վերջինիս կատարած վերահաշվարկի հետ կապված իր գրավոր առարկությունները`
համապատասխան հիմնավորումներով: Եթե սպառողը յոթ աշխատանքային օրվա
ընթացքում
վերահաշվարկի
արդյունքի
մասին
մատակարարին
գրավոր
առարկություններ չի ներկայացնում, ապա մատակարարը վերահաշվարկված
էլեկտրաէներգիայի արժեքը հաշվի է առնում (նվազեցնում կամ ավելացնում է)
վերահաշվարկի կատարմանը հաջորդող հաշվարկային ամսվա ընթացքում սպառողին
ներկայացվող հաշվարկային փաստաթղթում:
98. Սպառողից վերահաշվարկի արդյունքների վերաբերյալ առարկություններ
ստանալու դեպքում մատակարարը պարտավոր է դրանք ստանալուց հետո՝ 7
աշխատանքային օրվա ընթացքում, քննարկել և արդյունքների մասին գրավոր
տեղեկացնել սպառողին՝ պարզաբանելով վերահաշվարկի արդյունքների հետ
կապված վիճելի դրույթները և դրանց հիմքերը: Մատակարարն իր կատարած
վերահաշվարկում անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում պարտավոր է ճշգրտել
վերահաշվարկված էլեկտրաէներգիայի արժեքը: Մատակարարի և սպառողի միջև
վերահաշվարկի արդյունքների վերաբերյալ տարաձայնությունների դեպքում
սպառողը վերահաշվարկի կատարմանը հաջորդող հաշվարկային ամսվա ընթացքում
վճարման ենթակա էլեկտրաէներգիայի արժեքի հետ վճարում է վերահաշվարկված
էլեկտրաէներգիայի արժեքի` իր կողմից չվիճարկվող մասի համար: Այդ դեպքում
մատակարարն իրավունք չունի դադարեցնելու սպառողի էլեկտրամատակարարումը`
մինչև վեճի վերջնական լուծումը:
99. Հանձնաժողովը, սպառողի և մատակարարի շահերի հավասարակշռման
նպատակով, առանձին դեպքերում` սպառման առանձնահատկություններով
պայմանավորված, մատակարարի կամ Դիմող անձի դիմումի (կից հիմնավորումներով)
հիման վրա կարող է ընդունել վերահաշվարկման վերաբերյալ անհատական
որոշումներ:
100. Բոլոր այն դեպքերում, երբ սույն կանոնների 106-րդ կետի համաձայն
առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցման արձանագրություն չի կազմվել, և
սպառողը չի համաձայնել էլեկտրական էներգիայի վերահաշվարկված քանակի դիմաց
վճարման ենթակա գումարը վճարելու պահանջին, մատակարարը վեճը լուծում է
դատական կարգով` մինչև վեճի վերջնական լուծումը չդադարեցնելով սպառողի
էլեկտրամատակարարումը:
101. Առևտրային հաշվառքի սարքի խախտման դեպքում սույն գլխում
ներկայացված ընթացակարգը չի սահմանափակում կողմերի իրավունքը` վեճը
դատական կարգով լուծելու կամ պահանջելու վնասի փոխհատուցում:
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ՃՇՏՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
102. Առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքի ճշտության ստուգումը կարող է
իրականացվել ինչպես սպառողի գրավոր դիմումի հիման վրա, այնպես էլ
մատակարարի նախաձեռնությամբ: Առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքի
ճշտությունը որոշվում է չափագիտական մարմնի կողմից հաստատված
չափագիտական փորձաքննության եզրակացության հիման վրա՝ առևտրային
հաշվառքի սարքի հերթական կամ արտահերթ ստուգաչափման ընթացքում:
103. Առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքի ճշտության ստուգման և
ստուգաչափման հետ կապված բոլոր ծախսերը՝ անկախ դրանց պատկանելությունից,
կատարվում են մատակարարի կողմից, բացառությամբ սույն կանոնների 52-րդ, 109-րդ
և 110-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի:
104. Մատակարարը
պարտավոր է առևտրային
հաշվառքի
սարքի
ապահավաքակցման, աշխատանքի ճշտության ստուգման ժամկետների մասին ոչ ուշ,
քան 3 աշխատանքային օր առաջ, գրավոր, հեռախոսագրով կամ էլեկտրոնային
հաղորդակցության միջոցներով ծանուցել սպառողին: Մատակարարն իրավունք ունի
առևտրային հաշվառքի սարքը ապահավաքակցելու առանց սպառողին նախապես
ծանուցելու, եթե հայտնաբերել է, որ սպառողն էլեկտրաէներգիան սպառում է
առևտրային հաշվառքի սարքի ակնհայտ խախտմամբ, կամ առևտրային հաշվառքի
սարքի հետագա շահագործումը կարող է վնաս հասցնել մարդկանց կյանքին,
առողջությանը, գույքին կամ շրջակա միջավայրին: Նման դեպքում մատակարարը
առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցման մասին սպառողին պարտավոր է
սույն կետում նշված եղանակներով ծանուցել անմիջապես՝ առաջին իսկ
հնարավորության դեպքում, և ներկայացնել առևտրային հաշվառքի սարքի ակնհայտ
խախտման իր հիմնավորումները: Մատակարարը պարտավոր է ձեռնարկել
անհրաժեշտ բոլոր միջոցները մարդկանց կյանքին, առողջությանը, գույքին կամ
շրջակա միջավայրին սպառնացող վտանգն անհապաղ վերացնելու նպատակով:
105. Սպառողն իրավունք ունի պահանջելու, որ մատակարարն առևտրային
հաշվառքի
սարքի
հետ
կապված
որևէ
աշխատանք,
ներառյալ՝
դրա
ապահավաքակցումը, աշխատանքի ճշտության ստուգումը կամ ստուգաչափումը,
իրականացնի իր ներկայությամբ՝ նախապես փոխհամաձայնեցված ժամկետում,
սակայն ոչ ուշ, քան մատակարարի կողմից այդ մասին գրավոր, հեռախոսագրով կամ
էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցներով ծանուցելու պահից 3 աշխատանքային
օրվա ընթացքում: Սույն կետում սահմանված ժամկետում առևտրային հաշվառքի
սարքի
ապահավաքակցմանը,
աշխատանքի
ճշտության
ստուգմանը
կամ
ստուգաչափմանը սպառողի չներկայանալու դեպքում այդ աշխատանքներն
իրականացվում են նրա բացակայությամբ:
106. Մատակարարի կամ սպառողի սեփականությունը հանդիսացող առևտրային
հաշվառքի սարքի փոխարինման, աշխատանքի ճշտության ստուգման կամ
ստուգաչափման նպատակով դրա ապահավաքակցման դեպքում մատակարարը`
1) սույն կանոնների 104-րդ կետով սահմանված կարգով տեղեկացնում է
սպառողին.
2)
կազմում
է
առևտրային
հաշվառքի
սարքի
ցուցմունքի,
դրա
ամբողջականության կամ վնասված լինելու մասին արձանագրություն (ակտ), որը
ստորագրում են մատակարարը և սպառողը: Արձանագրության (ակտի) որևէ դրույթին
սպառողի անհամաձայնության դեպքում այդ մասին արձանագրությունում (ակտում)
կատարվում է համապատասխան նշում` նկարագրելով անհամաձայնության
պատճառները: Արձանագրությունը (ակտը) կազմվում է 2 օրինակից` մեկական
յուրաքանչյուր կողմի համար: Սպառողի չներկայանալու դեպքում մատակարարը
արձանագրությանը (ակտին) կցում է սպառողին ծանուցելու մասին գրությունը և

արձանագրության (ակտի) մեջ կատարում համապատասխան նշում՝ սպառողի՝
առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցմանը չներկայանալու մասին.
3) տեղակայում է իր սեփականությունը հանդիսացող այլ առնվազն համարժեք
առևտրային հաշվառքի սարք (բացառությամբ սպառողի սեփականությունը
հանդիսացող 6(10) կիլովոլտ և բարձր լարման հոսանքի ու լարման չափիչ
տրանսֆորմատորների), որի տվյալներն ամրագրվում են պայմանագրում.
4) մինչև առևտրային հաշվառքի սարքի ստուգաչափումը չափագիտական
մարմնի հետ համատեղ կազմում է դրա ամբողջականության կամ վնասված լինելու,
առևտրային հաշվառքի սարքի փաստացի ցուցմունքների, ինչպես նաև աշխատանքի
ճշտության ստուգման արդյունքների մասին չափագիտական փորձաքննության
եզրակացությունը և առևտրային հաշվառքի սարքի խախտման դեպքում սույն
կանոնների 97-րդ կետով սահմանված ժամկետում վերահաշվարկին առնչվող
տեղեկատվության հետ միասին գրավոր ներկայացնում սպառողին:
107. Սույն կանոնների 106-րդ կետի համաձայն` առևտրային հաշվառքի սարքի
ապահավաքակցման դեպքում մատակարարն իրավունք ունի դադարեցնելու
սպառողի էլեկտրամատակարարումը ոչ ավելի, քան 1 ժամ տևողությամբ` առևտրային
հաշվիչի փոխարինման, և ոչ ավելի, քան 3 ժամ՝ հոսանքի և լարման չափիչ
տրանսֆորմատորների փոխարինման անհրաժեշտության դեպքում: Եթե սպառողն
ունի ամրագրված պայմանագրային վթարային կամ տեխնոլոգիական հզորություն,
ապա մատակարարն առևտրային հաշվառքի սարքը վերականգնելու նպատակով
պարտավոր է սպառողի էլեկտրամատակարարման դադարեցման և վերականգնման
ժամկետները համաձայնեցնել վերջինիս հետ: Այս դեպքում սպառողը պարտավոր է
մատակարարի գրավոր դիմումի հիման վրա, այն ստանալու պահից ոչ ուշ, քան 5
աշխատանքային օրվա ընթացքում, վերջինիս հնարավորություն ընձեռել փոխարինել
առևտրային հաշվառքի սարքը:
108. Մատակարարը պարտավոր է սպառողի կողմից առևտրային հաշվառքի
սարքի աշխատանքի ճշտության ստուգման վերաբերյալ գրավոր դիմումն ստանալուց
ոչ ուշ, քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ապահավաքակցել առևտրային
հաշվառքի սարքը:
109. Սպառողը 2 տարի անընդմեջ մատակարարին մեկից ավելի անգամ
առևտրային հաշվառքի սարքերի, այդ թվում միաֆազ և եռաֆազ հաշվիչների
(էլեկտրոնային կամ ինդուկցիոն), հոսանքի և լարման չափիչ տրանսֆորմատորների
աշխատանքի ճշտության ստուգման վերաբերյալ դիմում ներկայացնելու դեպքում
պարտավոր է մատակարարին վճարել 1200 ՀՀ դրամ (ներառյալ` ավելացված արժեքի
հարկը)
կանխավճար:
Եթե
չափագիտական
մարմնի
փորձագիտական
եզրակացությամբ հաստատվում է առևտրային հաշվառքի սարքի խախտման փաստը,
ապա մատակարարը կանխավճարը հաշվի է առնում սպառված էլեկտրաէներգիայի
դիմաց սպառողին ներկայացվող հաշվարկային փաստաթղթում: Չափագիտական
մարմնի փորձագիտական եզրակացությամբ առևտրային հաշվառքի սարքի
խախտումը չհաստատվելու դեպքում կանխավճարը դիտարկվում է որպես
առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքի ճշտության ստուգման համար
մատակարարին վճարված ծառայության վճար և սպառողին չի վերադարձվում:
110. Սույն գլխում ամրագրված դրույթները չեն սահմանափակում սպառողի
իրավունքը՝ իր էլեկտրասպառման համակարգին ամրակցված առևտրային հաշվառքի
սարքերի աշխատանքի ճշտության ստուգումը սեփական միջոցների հաշվին
պատվիրելու հաշվառքային սարքի աշխատանքի ճշտության ստուգման իրավունք
ունեցող այլ կազմակերպությունների: Նման դեպքում մատակարարը պարտավոր է
ապահովել սույն կետով սահմանված սպառողի իրավունքը, որն իրականացվում է
հետևյալ ընթացակարգով.
1) մատակարարը սպառողի գրավոր դիմումն ստանալուց հետո՝ 5
աշխատանքային օրվա ընթացքում, սպառողի հետ համատեղ ապահավաքակցում,
փաթեթավորում և կնքված տեսքով սպառողին է հանձնում առևտրային հաշվառքի

սարքը՝ այն ժամանակավորապես փոխարինելով այլ՝ առնվազն համարժեք
առևտրային
հաշվառքի
սարքով,
իսկ
առևտրային
հաշվառքի
սարքի
ապահավաքակցմանը սպառողի չներկայանալու դեպքում մատակարարը կազմում է
սպառողի չներկայանալու մասին արձանագրություն: Այդ դեպքում առևտրային
հաշվառքի սարքը չի ապահավաքակցվում.
2) սպառողը ոչ ուշ, քան ապահավաքակցմանը հաջորդող 20 աշխատանքային
օրվա ընքացքում, մատակարարին է վերադարձնում ստուգաչափված և
չափագիտական մարմնի կողմից վկայագրված (կնքված) առևտրային հաշվառքի
սարքը և դրա փորձաքննության արդյունքների մասին իրավասու կազմակերպության
գրավոր եզրակացությունը, որը պետք է հաստատված լինի չափագիտական մարմնի
կողմից: Այն դեպքում, երբ ներկայացված փորձաքննական եզրակացությամբ փաստվել
է առևտրային հաշվառքի սարքի խախտում, մատակարարը պարտավոր է
առաջնորդվել սույն կանոնների 12-րդ գլխով սահմանված կարգով: Սույն կետով
նախատեսված դեպքում մատակարարն իրավունք ունի ներկա գտնվելու առևտրային
հաշվառքի սարքի աշխատանքի ճշտության ստուգման, փորձաքննության և
ստուգաչափման աշխատանքներին.
3) այն դեպքում, երբ մատակարարը ցանկություն է հայտնել մասնակցելու
առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքի ճշտության ստուգմանը կամ
ստուգաչափմանը, սպառողը պարտավոր է առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ
մատակարարին գրավոր (այդ թվում՝ հեռախոսագրով կամ էլեկտրոնային
հաղորդակցության միջոցներով) ծանուցել դրա իրականացման ժամկետների և վայրի
մասին: Առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքի ճշտության ստուգման կամ
ստուգաչափման ժամանակի և վայրի մասին պատշաճ ձևով տեղեկացված
մատակարարի չներկայանալը այն չիրականացնելու հիմք չէ.
4) այն դեպքում, երբ սպառողը 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում
մատակարարին չի վերադարձնում առևտրային հաշվառքի սարքը, ապա
մատակարարն իրավունք ունի սպառողի նկատմամբ կիրառելու տույժ՝ վերջին 1
տարվա ընթացքում առավելագույն ծախս ունեցող ամսվա էլեկտրաէներգիայի արժեքի
կրկնապատիկի չափով, իսկ այդ ժամանակահատվածում ծախս չունենալու դեպքում՝
դրան նախորդող տարվա առավելագույն ծախս ունեցած ամսվա էլեկտրաէներգիայի
արժեքի կրկնապատիկի չափով: Միևնույն ժամանակ, մատակարարն իրավունք ունի
սպառողից պահանջելու հասցված վնասի փոխհատուցում՝ ներառյալ առևտրային
հաշվառքի սարքի արժեքը, վերջինիս ապահավաքակցման հետ կապված և այլ
ծախսերը:
111. Սույն կանոնների 110-րդ կետում սահմանված դեպքում, երբ մատակարարը
ցանկություն է հայտնել մասնակցելու առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքի
ճշտության ստուգմանը կամ ստուգաչափմանը, սպառողը պարտավոր է առնվազն 3
աշխատանքային օր առաջ մատակարարին գրավոր, հեռախոսագրով կամ
էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցներով ծանուցել դրա իրականացման
ժամկետների և վայրի մասին: Առևտրային հաշվառքի սարքի աշխատանքի ճշտության
ստուգմանը
կամ
ստուգաչափմանը
մատակարարի
չներկայանալը
այն
չիրականացնելու հիմք չէ:
112. Առևտրային հաշվառքի սարքի արտահերթ ստուգաչափման դեպքում
մատակարարը պարտավոր է առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցումից ոչ
ուշ, քան 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, սպառողին ներկայացնել
չափագիտական մարմնի փորձագիտական եզրակացության պատճենը:
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ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՔԻ ՍԱՐՔԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
113. Առևտրային հաշվառքի սարքերը կարող են փոխարինվել ինչպես սպառողի
պահանջով, այնպես էլ մատակարարի նախաձեռնությամբ:
114. Առևտրային հաշվառքի սարքերի փոխարինումը մատակարարի
նախաձեռնությամբ իրականացվում է նրա միջոցների հաշվին: Նման դեպքում
մատակարարը պարտավոր է ապահովել սույն կանոնների 12-րդ գլխով ամրագրված
ժամկետները:
115. Սպառողի պահանջով առևտրային հաշվառքի սարքերի փոխարինումը
իրականացնում է մատակարարը` սպառողի գրավոր դիմումի հիման վրա: Նման
դեպքում սպառողը պարտավոր է մատակարարին վճարել կանխավճար սույն
կանոնների 116-րդ կետում սահմանված չափով, որի մարումը սկսվում է առևտրային
հաշվառքի սարքերի փոխարինումից մեկ տարի հետո` սպառած էլեկտրաէներգիայի
արժեքից այն նվազեցնելու միջոցով:
116. Առևտրային հաշվառքի սարքերի փոխարինումը սպառողի պահանջով
իրականացվում է կանխավճարի հետևյալ չափերի վճարման պայմանով.
1) միաֆազ ինդուկցիոն հաշվիչը միաֆազ էլեկտրոնային հաշվիչով փոխարինելու
համար` 10000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ.
2) եռաֆազ ինդուկցիոն հաշվիչը եռաֆազ էլեկտրոնային հաշվիչով փոխարինելու
համար` 35 000 (երեսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ.
3) «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» օրենքով
նախատեսված՝ վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներ օգտագործող ինքնավար
էներգաարտադրողի և մատակարարի միջև փոխհոսքերի իրականացման նպատակով
միաֆազ հաշվիչը դարձափոխիչային (ռեվերսային) բազմասակագնային միաֆազ
հաշվիչով փոխարինելու համար՝ 11 000 (տասնմեկ հազար) ՀՀ դրամ, իսկ եռաֆազ
հաշվիչը դարձափոխիչային (ռեվերսային) բազմասակագնային եռաֆազ հաշվիչով
փոխարինելու համար՝ 55 000 (հիսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ.
4) 6(10) կիլովոլտ և բարձր լարմամբ սնվող սպառողների հաշվիչը էլեկտրական
ցանցի ավտոմատ հաշվառման համակարգին միացման համար անհրաժեշտ
հաշվառման համակարգով (ներառյալ կապի սարքավորումները, ծրագրային
ապահովումը) փոխարինելու համար` 300 000 (երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:
117. Մատակարարը սպառողի դիմումը և կանխավճարի վճարումը հավաստող
փաստաթուղթը ստանալուց հետո՝ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, պարտավոր է
փոխարինել նրա առևտրային հաշվառքի սարքերը:
118. Առևտրային հաշվառքի սարքերի փոխարինումից հետո մատակարարը
պարտավոր է համապատասխան փոփոխություն կատարել պայմանագրում և
սպառված էլեկտրաէներգիայի արժեքը ընթացիկ ամսվան հաջորդող ամսվանից
հաշվարկել սույն կանոնների 78-րդ կետի համաձայն:
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ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ (ԴԻՄՈՂ ԱՆՁԱՆՑ) ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
119. Սպառողը կամ Դիմող անձը՝ մատակարարին կարող է դիմում (բողոք,
հարցադրում) ներկայացնել գրավոր, բանավոր (այդ թվում՝ հեռախոսազանգի միջոցով)
և էլեկտրոնային փոստի միջոցով, եթե սույն կանոններով առանձին դեպքերի համար
այլ բան սահմանված չէ:
120. Սպառողի կամ Դիմող անձի գրավոր դիմումին տրվում է գրավոր
պատասխան, բանավոր դիմումին՝ բանավոր պատասխան, իսկ էլեկտրոնային
փոստով ստացված դիմումին պատասխանը տրվում է էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

121. Մատակարարը պարտավոր է ապահովել շուրջօրյա հեռախոսակապ,
որպեսզի սպառողները կարողանան հաղորդել տեղեկատվություն կամ ստանալ
պարզաբանումներ իրենց դիմումների` ներառյալ էլեկտրամատակարարման
դադարեցումների, դրանց պատճառների և վերականգնման ժամկետների, սպառված
էլեկտրաէներգիայի արժեքի և քանակության, վճարման ժամկետների, մատակարարի
և սպառողի իրավունքների ու պարտականությունների և այլնի վերաբերյալ:
122. Մատակարարը սպառողի կամ Դիմող անձի դիմումին պարտավոր է
պատասխանել այն ստանալու պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե
առանձին դեպքերի համար սույն կանոններով այլ ժամկետ սահմանված չէ:
123. Մատակարարը սպառողի կամ Դիմող անձի դիմումի առնչությամբ
Հանձնաժողովի հարցմանը պատասխանում է այն ստանալու պահից 10
աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Հանձնաժողովի կողմից այլ ժամկետ
նախատեսված չլինելու դեպքում:
124. Մատակարարը պարտավոր է սպառիչ պատասխան տալ դիմումին`
հանգամանորեն ներկայացնելով դրա առնչությամբ գործող օրենսդրական դաշտը,
սպառողի կամ Դիմող անձի իրավունքներն ու պարտականությունները և այն բոլոր
հանգամանքները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն վերջինիս` ամբողջական պատկերացում
կազմելու ներկայացված դիմումի վերաբերյալ:
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ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
125. Մատակարարը սպառողին նրա գրավոր դիմումի հիման վրա վճարում է
տույժ՝
1) էլեկտրամատակարարման պլանային ընդհատման համար սույն կանոնների
58-րդ կետում սահմանված ժամկետի խախտման համար.
2) էլեկտրամատակարարման արտապլանային ընդհատումից հետո` սույն
կանոնների 59-րդ կետով սահմանված ժամկետում սպառողի էլեկտրամատակարարման վերականգնման ժամկետի խախտման համար, բացառությամբ, եթե
էլեկտրամատակարարման արտապլանային ընդհատումները պայմանավորված են
եղել էլեկտրամատակարարման անխուսափելի սահմանափակումներ պահանջող
իրավիճակներով.
3) վճարման համար հատկացված ժամկետի խախտման դեպքում մինչև սպառողի
էլեկտրամատակարարումը դադարեցնելը սույն կանոնների 81-րդ և 82-րդ կետերում
սահմանված ընթացակարգերի յուրաքանչյուր խախտման համար.
4) վճարման համար հատկացված ժամկետի խախտման համար սպառողի
էլեկտրամատակարարումը դադարեցնելուց հետո այն վերականգնելու՝ սույն
կանոնների 86-րդ կետում սահմանված ժամկետի խախտման համար.
5) հաշվարկային փաստաթղթում սխալի ուղղման՝ սույն կանոնների 11-րդ գլխում
սահմանված կարգի յուրաքանչյուր խախտման համար.
6) սպառված էլեկտրաէներգիայի վերահաշվարկման՝ սույն կանոնների 12-րդ
գլխում սահմանված ընթացակարգերի յուրաքանչյուր խախտման համար.
7) առևտրային հաշվառքի սարքերի աշխատանքի ճշտության ստուգման համար
սույն կանոնների 13-րդ գլխում սահմանված ընթացակարգերի յուրաքանչյուր
խախտման համար.
8) սպառողի պահանջով առևտրային հաշվառքի սարքերի փոխարինման համար
սույն կանոնների 74-րդ կետում և 14-րդ գլխում սահմանված ընթացակարգերի
յուրաքանչյուր խախտման համար.
9) սպառողի դիմում-բողոքին պատասխանելու համար սույն կանոնների 122-րդ
կետում սահմանված ժամկետի խախտման համար.
10) Դիմող անձի դիմում-բողոքին պատասխանելու համար սույն կանոնների 122րդ կետում սահմանված ժամկետի խախտման համար.

11) սպառողի դիմումի հիման վրա՝ պայմանագրի վերակնքման՝ սույն կանոնների
10-րդ կետով սահմանված ժամկետի խախտման համար:
126. Սույն կանոնների 125-րդ կետի համաձայն՝ տույժը վճարվում է սպառված
էլեկտրաէներգիայի միջին ամսական արժեքի 50 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան
2500 ՀՀ դրամը, բացառությամբ սույն կանոնների 125-րդ կետի 10-րդ ենթակետի, որի
դեպքում վճարվում է տույժ 2500 ՀՀ դրամի չափովֈ
127. Սպառողի կողմից սպառված էլեկտրաէներգիայի միջին ամսական արժեքն
ընդունվում է հավասար սույն կանոնների 125-րդ կետում նշված խախտման
հայտնաբերմանը նախորդող 12 օրացուցային ամիսներին սպառողի ծախսած
էլեկտրաէներգիայի արժեքի և նույն ժամանակահատվածում ծախս ունեցած ամիսների
քանակի քանորդին:
128. Հաշվարկված տույժը մատակարարը հաշվի է առնում սպառողին ընթացիկ
ամսում ծախսած էլեկտրաէներգիայի համար ներկայացվելիք հաշվարկային հաշվում:
Հաշվարկված տույժը հաշվարկային հաշվում նշվում է առանձին տողով և նվազեցվում
է սպառված էլեկտրաէներգիայի արժեքից:
129. Մատակարարը սույն կանոնների 125-րդ կետում նշված խախտումների
համար տույժ չի վճարում, եթե դրանք հետևանք են ֆորս մաժորի: Սույն կանոնների
իմաստով ֆորս մաժոր են համարվում արտակարգ և անկանխելի այն դեպքերն ու
հանգամանքները, որոնք առաջացել են մատակարարի կամքից անկախ և միևնույն
ժամանակ
անկախ
վերջինիս
գործադրած
ջանքերից
խոչընդոտել
են
պարտավորությունների կատարմանն ուղղված նրա գործողություններին: Սույն
կանոնների իմաստով արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ են
բնական և տեխնածին աղետները, բնության ուժերի արտասովոր դրսևորումները (այդ
թվում՝ ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ, պտտահողմեր, կայծակով և
ամպրոպով
ուղղորդվող
հորդառատ
անձրևներ,
ձնաբքեր,
սողանքներ),
գործադուլները,
հասարակական
անկարգությունները,
ահաբեկչությունները,
պատերազմները և ապստամբությունները: Սույն կետը չի սահմանափակում
մատակարարի իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ արտակարգ և անկանխելի
դեպքեր և հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմել Հանձնաժողով՝ դրանք
ֆորս մաժոր ճանաչելու համար:
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130. Սույն կանոնների 73-րդ կետով սահմանված՝ սպառված էլեկտրաէներգիան
էլեկտրոնային հաշվիչով հաշվառելու դեպքում առևտրային (վերստուգիչ) հաշվառքի
սարքի ցուցմունքի փոխարեն ավտոմատացված ռեժիմում առևտրային հաշվիչի
լուսատախտակի վրա արտածվող` սպառողի նախորդ հաշվարկային ամսվա ծախսը
(ըստ սակագների) գրանցելու պահանջը գործում է 2025 թվականի հունվարի 1-ից:
Մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը մատակարարը գրանցում է էլեկտրոնային
առևտրային (վերստուգիչ) հաշվիչի ցուցմունքը:
131. Սույն կանոնների 106-րդ կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված պահանջը
գործում է 2020 թվականի հունվարի 1-ից:

Հավելված N1
Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման
և օգտագործման կանոնների

ԿԱՐԳ
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂԻ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԲՆԱԿԻՉ-ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐԻ)
ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
Սույն կարգով կանոնակարգվում են սպառողի (բացառությամբ՝ բնակիչ-բաժանորդների) (այսուհետ՝ սպառող) սարքավորումների և ռելեական պաշտպանության ու
ավտոմատիկայի սարքվածքների (այսուհետ՝ սարքավորումների ու ՌՊԱ սարքվածքների) մատակարարի օպերատիվ կառավարման և (կամ) վարույթի ներքո (այսուհետ՝
օպերատիվ ենթակայությանը) հանձնելու ընթացակարգն ու դրանց կարգավարման
ընթացքում մատակարարի և սպառողի օպերատիվ փոխհարաբերությունները:
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգը տարածվում է այն սպառողների վրա, որոնց համար Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N
457 որոշմամբ հաստատված «Սպառողների էլեկտրատեղակայանքների տեխնիկական
շահագործման կանոններ» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեխնիկական
կանոնակարգով սահմանված է օպերատիվ անձնակազմ (էլեկտրատնտեսության
պատասխանատու) ունենալու պահանջը:
2. Մատակարարի
օպերատիվ
ենթակայությանը հանձնելու
ենթակա
սարքավորումների և ՌՊԱ սարքվածքների ցանկը սահմանում է մատակարարը՝
քննարկելով այն սպառողի հետ: Այդ ցանկում ներառվում են սպառողի այն
սարքավորումները և ՌՊԱ սարքվածքները, որոնց կարգավարումը մատակարարի
կողմից անհրաժեշտ է սպառողների էլեկտրաէներգիայի մատակարարման
հուսալիությունը և բաշխման ցանցի անվտանգ շահագործումն ապահովելու համար:
Ցանկում ներառվում են նաև սպառողի այն սարքավորումները և ՌՊԱ սարքվածքները,
որոնց օպերատիվ ենթակայությունը մատակարարի կարգավարին անհրաժեշտ է
էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հուսալիությունն ու անվտանգությունն
ապահովելու համար:
2. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
3. Մատակարարը պարտավոր է՝
1) իրականացնել իր օպերատիվ ենթակայության ներքո գտնվող սպառողի
սարքավորումների և ՌՊԱ սարքվածքների օպերատիվ կարգավարումը՝ հիմք
ընդունելով այդ սարքավորումների և սարքվածքների տեխնիկական անձնագրերով
սահմանված հարաչափերը.
2) տեղեկացնել «Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում
պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» օրենքով լիազորված մարմնին իր
օպերատիվ ենթակայության ներքո գտնվող սարքավորումներում և ՌՊԱ սարքվածքներում տեղի ունեցած վթարների մասին՝ դրանց քննությունը կազմակերպելու համար.
3) առնվազն 3 տարի պահպանել օպերատիվ գրանցամատյանները և գրանցող
սարքերի
տեխնիկական
հնարավորությունների
սահմաններում
օպերատիվ
խոսակցությունների ձայնագրությունները, եթե այլ բան օրենքով նախատեսված չէ.
4) սպառողի օպերատիվ անձնակազմի պահանջով տրամադրել տեղեկություններ
իր էլեկտրամատակարարման արտաքին սխեմայի և սնող գծերի էլեկտրական
հարաչափերի (բեռ, լարում և այլն) վերաբերյալ.

5) սպառողի տնօրինության տակ գտնվող տարածքներ մուտք գործելիս
պահպանել դրանցում գործող կանոնակարգը:
3. ՍՊԱՌՈՂԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
4. Սպառողը պարտավոր է՝
1) հանձնել մատակարարի օպերատիվ ենթակայությանն այն սարքավորումները
և ՌՊԱ սարքվածքները, որոնք ընդգրկված են վերջինիս սահմանած ցանկում.
2) կատարել մատակարարի՝ իր իրավասությունների սահմաններում տրված
օպերատիվ հրահանգներն ու կարգադրությունները՝ բացառությամբ սույն կարգի 25-րդ
կետով սահմանված դեպքերի.
3) ապահովել փոխանջատումներ կատարելու իրավունք ունեցող մատակարարի
օպերատիվ անձնակազմի շուրջօրյա անարգել մուտքը իր տնօրինության տակ գտնվող
տարածքները՝ իրենց իրավասությունների սահմաններում պարտականությունների
կատարման նպատակով.
4) անհապաղ հայտնել մատակարարին նրա օպերատիվ ենթակայության ներքո
գտնվող սարքավորումներում և ՌՊԱ սարքվածքներում ի հայտ եկած բոլոր
թերությունների և անսարքությունների մասին.
5) փոխհամաձայնեցնել մատակարարի օպերատիվ ենթակայության ներքո
գտնվող իր սարքավորումների և ՌՊԱ սարքվածքների վերանորոգման կամ դրանք այլ
նպատակներով աշխատանքից դուրսբերման տարեկան պլանները:
4. ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
5. Մատակարարը և սպառողը պարտավոր են յուրաքանչյուր տարի մինչև
դեկտեմբերի 20-ը միմյանց ներկայացնել մատակարարի և սպառողի իրավասու
անձանց կողմից հաստատված՝
1) օպերատիվ խոսակցություններ վարելու իրավունք ունեցող աշխատակիցների
ցուցակը,
2) օպերատիվ խոսակցություններ վարելու և փոխանջատումներ կատարելու
իրավունք ունեցող օպերատիվ անձնակազմի ցուցակը:
6.
Սպառողի
կողմից
մատակարարի
օպերատիվ
ենթակայությանը
սարքավորումների և ՌՊԱ սարքվածքների հանձնումը կատարվում է հետևյալ
ընթացակարգով.
1) յուրաքանչյուր տարի մինչև նոյեմբերի 1-ը մատակարարը սպառողին է
ներկայացնում
իր
օպերատիվ
ենթակայությանը
հանձնման
ենթակա
սարքավորումների և ՌՊԱ սարքվածքների ցանկը.
2) յուրաքանչյուր տարի մինչև դեկտեմբերի 1-ը սպառողը մատակարարին է
ներկայացնում վերջինիս ներկայացրած ցանկում ընդգրկված սարքավորումների
միացման սխեմաները՝ նշելով սարքավորումների և ՌՊԱ սարքվածքների
հարաչափերը:
7. Սպառողի սարքավորումների և ՌՊԱ սարքվածքների հանձնումը
մատակարարի օպերատիվ ենթակայությանը մինչև դեկտեմբերի 25-ը ձևակերպվում է
սպառողի իրավասու անձի և մատակարարի տեխնիկական ղեկավարի միջև կնքված
համաձայնագրով, որը կցվում է պայմանագրին և հանդիսանում է նրա անբաժանելի
մասը:
5. ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ
8. Մատակարարի կարգավարները հերթապահության ընթացքում հանդիսանում
են սպառողի օպերատիվ անձնակազմի ղեկավարները՝ սույն կարգի 2-րդ կետով
սահմանված գործառույթների շրջանակներում:

9. Սպառողի սարքավորումները և ՌՊԱ սարքվածքները օպերատիվ
ենթակայության տեսակետից կարող են գտնվել՝
1) մատակարարի կարգավարի օպերատիվ կառավարման և վարույթի ներքո.
2) մատակարարի կարգավարի օպերատիվ վարույթի և սպառողի օպերատիվ
կառավարման ներքո:
10. Մատակարարի կարգավարի օպերատիվ կառավարման ներքո գտնվող
սարքավորումների և ՌՊԱ սարքվածքների հետ գործողությունները կատարում է
սպառողի օպերատիվ անձնակազմը՝ մատակարարի կարգավարի կարգադրությամբ:
Վերջինս յուրաքանչյուր գործողության համար տալիս է առանձին կարգադրություն:
11. Մատակարարի կարգավարի օպերատիվ վարույթի և միաժամանակ սպառողի
օպերատիվ կառավարման ներքո գտնվող սարքավորումների և ՌՊԱ սարքվածքների
հետ գործողություններ կատարում է սպառողի օպերատիվ անձնակազմը՝
մատակարարի կարգավարի թույլտվությամբ: Գործողությունները կատարվում են
սպառողի ներքին հրահանգների համաձայն:
6. ՀԱՅՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ, ԴՐԱՆՑ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԴՆԵԼՈՒ ԵՎ ՆՈՐՈԳՈՒՄԻՑ ԴՈՒՐՍ ԲԵՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
12. Մատակարարի կարգավարի օպերատիվ ենթակայության ներքո գտնվող
սարքավորումների ու ՌՊԱ սարքվածքների նորոգումները կատարվում են սպառողի
կողմից տրված հայտերի համաձայն:
13. Հայտերի մեջ նշվում են սարքավորման կամ ՌՊԱ սարքվածքի
կարգավարական անվանումը, աշխատանքների բովանդակությունն ու ժամկետը,
անհրաժեշտության դեպքում սարքավորումը կամ ՌՊԱ սարքվածքը նորոգումից դուրս
բերելու և աշխատանքի մեջ դնելու (վթարային պատրաստականություն) ժամկետը:
Տվյալների անբավարարության դեպքում հայտերը չեն ընդունվում:
14. Պլանային նորոգումների համար մատակարարի կարգավարին հայտերը
տրվում են առնվազն 2 աշխատանքային օր առաջ՝ աշխատանքային օրվա ժամը 11:0015:00-ն:
15. Սարքավորման կամ ՌՊԱ սարքվածքի անհապաղ անջատելու
անհրաժեշտության դեպքում սպառողը, թույլտվություն ստանալով մատակարարի
կարգավարից, անջատում է այն, այնուհետև տալիս է շտապ հայտ: Շտապ հայտերը
կարող են տրվել շաբաթվա ցանկացած օրը և օրվա ցանկացած ժամին:
16.
Տարբեր
միացությունների
վրա
հերթականությամբ
նույնատիպ
աշխատանքներ
կատարելու դեպքում յուրաքանչյուր միացության համար
ձևակերպվում է առանձին հայտ:
17. Սարքավորման և ՌՊԱ սարքվածքի նորոգման ժամկետը երկարացնելու
վերաբերյալ հայտերը հաղորդվում են դրանց վերջնաժամկետը լրանալուց 1 օր առաջ:
Հայտում նշվում են երկարացման պատճառը և ժամկետը:
18. Հայտերի պատասխանները մատակարարի կարգավարը հայտնում է
սպառողին հայտով նախատեսված նորոգումը սկսելուց 1 աշխատանքային օր առաջ՝
մինչև ժամը 14:00-ն:
19. Թույլատրված հայտով աշխատանքներն սկսելուց առաջ սպառողի օպերատիվ
անձնակազմը պարտավոր է մատակարարի կարգավարից թույլտվություն ստանալ
սարքավորումը նորոգման դուրս բերելու համար: Մատակարարի կարգավարը կարող
է արգելել կամ հետաձգել թույլատրված հայտը, եթե հայտով նախատեսված
աշխատանքների կատարումը խաթարում է սպառողների էլեկտրամատակարարումը:
20. Եթե սպառողը թույլատրված հայտով աշխատանքը չի կատարում, ապա
մատակարարի կարգավարը նշում է աշխատանքը չկատարելու պատճառը: Այդ մասին
մատակարարի կարգավարը համապատասխան գրանցում է կատարում օպերատիվ
մատյանում:

21. Մատակարարի կարգավարը իրավունք ունի թույլատրելու իր օպերատիվ
ենթակայության ներքո գտնվող սարքավորման կամ ՌՊԱ սարքվածքի վրա
աշխատանքների կատարումը օպերատիվ կարգով, եթե դրանց տևողությունը
սահմանափակվում է իր հերթափոխով:

7. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ԴՐԱՆՑ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
22. Մատակարարի կարգավարն իրավունք ունի իր օպերատիվ ենթակայության
ներքո գտնվող սարքավորումների և ՌՊԱ սարքվածքների վերաբերյալ տալու հետևյալ
կարգադրությունները.
1) նորոգման դնելու կամ նորոգումից դուրս բերելու.
2) լարման տակ դնելու կամ հոսանքազրկելու.
3) գործողության մեջ դնելու կամ գործողությունից հանելու.
4) միացման կամ անջատման.
5) սարքավորումների և ՌՊԱ սարքվածքների զննումներ կատարելու:
23. Մատակարարի կարգավարի յուրաքանչյուր կարգադրություն և դրա
կատարման մասին սպառողի օպերատիվ անձնակազմի հաղորդագրություն
գրանցվում են մատակարարի կարգավարի և սպառողի օպերատիվ մատյաններում:
24. Ստանալով մատակարարի կարգավարի կարգադրությունը՝ սպառողի
հերթապահը պարտավոր է կրկնել այն, ստանալ հաստատումը և գրանցել օպերատիվ
մատյանում, իսկ կարգադրությունը կատարելուց հետո՝ գրանցել օպերատիվ
մատյանում և հայտնել մատակարարի կարգավարին: Եթե սպառողի օպերատիվ
հերթապահությունը
իրականացվում
է
մեկ
հերթապահի
կողմից,
ապա
աշխատատեղից բացակայելու համար վերջինս պարտավոր է թույլտվություն ստանալ
մատակարարի կարգավարից:
25. Մատակարարի կարգավարների կարգադրությունները սպառողի օպերատիվ
անձնակազմը պարտավոր է կատարել առանց վերապահումների, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ այդ կարգադրության կատարումը սպառողի օպերատիվ անձնակազմի
գնահատմամբ
կարող
է
սպառնալ
մարդկանց
անվտանգությանը
և
էլեկտրատեղակայանքների ամբողջականությանը, ինչի մասին սպառողի հերթապահը
տեղեկացնում է կարգադրություն տվող կարգավարին, ինչպես նաև իր ղեկավարին՝
օպերատիվ մատյանում կատարելով համապատասխան գրանցում:
26. Այն դեպքում, երբ կարգադրություն ընդունողը համարում է այն սխալ, պետք է
ներկայացնի հիմնավորված առարկություն: Կարգադրությունը կրկնվելու դեպքում
սպառողի օպերատիվ անձնակազմը պարտավոր է այն կատարել:
27. Մատակարարի կարգավարն իրավունք ունի սպառողի իրավասու անձից
պահանջելու փոխարինել իրեն օպերատիվ կարգով ենթակա հերթապահին՝ վերջինիս
կողմից իր պարտականությունները չկատարելու դեպքում:
28. Հերթապահը համարվում է փոխարինված, երբ նոր հերթապահը ընդունում է
հերթափոխը՝ օպերատիվ մատյանում կատարելով համապատասխան գրանցում:
8. ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԽՈՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐՈՒՄԸ
29. Օպերատիվ խոսակցությունները ներառում են.
1) մատակարարի կարգավարի կարգադրությունները սպառողի օպերատիվ
անձնակազմին և վերջինիս կողմից դրանց կատարման մասին զեկույցը.
2) սպառողի օպերատիվ անձնակազմի հաղորդագրությունները սարքավորման
վիճակի փոփոխությունների, խախտումների և ռեժիմային հարաչափերի մասին:
30. Օպերատիվ խոսակցությունների ժամանակ կարգավարները պարտավոր են
միմյանց դիմել միայն պաշտոնապես՝ ազգանունով:

31. Օպերատիվ կարգադրությունները պետք է տրվեն հստակ, առանց ավելորդ
արտահայտությունների և որոշակի կրճատումներով, համաձայն մատակարարի
կենտրոնական կարգավարական ծառայությունում գործող կարգավարական
անվանումների և հապավումների ցուցակի, որը վերջինս պարտավոր է տրամադրել
սպառողին:
32. Կարգադրությունն ընդունող անձը պարտավոր է այն կրկնել, իսկ տվողը՝
հաստատել:
9. ՌԵԼԵԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱՅԻ
ՍԱՐՔՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԱՐՈՒՄԸ
33. Մատակարարի օպերատիվ ենթակայության ներքո գտնվող սպառողի ՌՊԱ
սարքվածքների նախադրվածքները հաշվարկում և կատարման համար սպառողին է
առաջադրում մատակարարը:
34. Մատակարարը և սպառողը ՌՊԱ սարքվածքների վերաբերյալ
առաջադրանքները և տեղեկատվությունը պարտավոր են միմյանց ներկայացնել
գրավոր: Առանձին դեպքերում, ելնելով հրատապությունից, դրանք կարող են
ներկայացվել հեռախոսագրի տեսքով:
35. Մատակարարից ՌՊԱ սարքվածքների դրվածքների փոփոխության
վերաբերյալ առաջադրանք ստանալու դեպքում սպառողը պարտավոր է այդ
առաջադրանքները կատարել նշված ժամկետում և անմիջապես հայտնել կատարման
մասին:
36. Վթարային անջատումների դեպքում մատակարարի պահանջով սպառողը
պարտավոր է 2 օրվա ընթացքում ներկայացնել տեղեկատվություն իր տարածքում
տեղի ունեցած կարճ միացման տեղի և տեսակի վերաբերյալ, ինչպես նաև վթարի
վերաբերյալ գրանցող սարքերից ստացված տեղեկատվությունը:
37. Վթարային անջատումների դեպքում, եթե առկա է ՌՊԱ սարքվածքների սխալ
աշխատանքը, մատակարարի պահանջով սպառողը կատարում է հետվթարային
ստուգումներ և ստացված արդյունքները գրավոր ներկայացնում մատակարարին:
38. Սպառողը պարտավոր է հնարավորինս սեղմ ժամկետում վերացնել ՌՊԱ
սարքվածքների անսարքությունները և այդ մասին հայտնել մատակարարին:
39. Սպառողը պարտավոր է մատակարարի հիմնավորված պահանջով կատարել
ՌՊԱ սարքվածքների արտահերթ ստուգում:
40. Սպառողը պարտավոր է պլանային և արտապլանային ստուգումներից
անմիջապես հետո արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հայտնել
մատակարարին:

Հավելված N2
Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման
և օգտագործման կանոնների
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ___
ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՎՈՂ ԹԱՂԱՄԱՍԻ
ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ
____________________

_____________20 թվական

(կնքման վայրը)

մատակարարը՝ ________________________________________________________________
(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը)

ի դեմս _______________________________________________________________________,
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը, լիազորված լինելու դեպքում լիազորագրի տվյալները)

որը գործում է ___________________________________________ հիման վրա, մի կողմից,
(գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթի անվանումը)

և կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ կառուցապատվող թաղամասի սպառման
համակարգի միացման համար դիմող անձը (այսուհետ՝ կառուցապատող)՝
______________________________________________________________________________,
(անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, իրավաբանական անձի դեպքում՝
անվանումը, ներկայացուցչի անունը, ազգանունը, պաշտոնը, լիազորված լինելու դեպքում՝ լիազորագրի տվյալները)

մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով կողմեր, ղեկավարվելով «Էներգետիկայի մասին»
օրենքով, Արցախի Հանրապետության այլ օրենքներով, Արցախի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող
պետական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) հաստատած` էլեկտրական
էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոններով (այսուհետ՝ ԷՄՕԿ), սույն
պայմանագրով և այլ իրավական ակտերով, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի
մասին.
1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
1. Սույն պայմանագրի համաձայն մատակարարը պարտավոր է միացնել________
______________________________________________________________________________
(կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ կառուցապատվող թաղամասի)

հասցեում գտնվող սպառման համակարգը (այսուհետ՝ սպառման համակարգ)
էլեկտրական
ցանցին
(այսուհետ՝
էլեկտրական
ցանցին
միացում),
իսկ
կառուցապատողը՝ վճարել էլեկտրական ցանցին միացման դիմաց:
2. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՎՃԱՐԸ
2. Սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման վճարը (այսուհետ՝
Միացման վճար), կազմում է ___________________ ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ՝ համաձայն
սույն պայմանագրի հավելված N 1 -ի:
3. Կառուցապատողը Միացման վճարը սույն պայմանագրի կնքման պահից 24
ամսվա
ընթացքում
փոխանցում
է
մատակարարի՝
սույն
պայմանագրի
վավերապայմաններում նշված բանկային հաշվին:
4. Մատակարարը էլեկտրական ցանցին միացումը ապահովում է Միացման
վճարի վճարմանը հաջորդող ________ օրվա ընթացքում (որը չի կարող գերազանցել
ԷՄՕԿ-ով սահմանված ժամկետը)` համաձայն սույն պայմանագրի հավելված N 2-ով

սահմանված տեխնիկական պայմանների և (կամ) հավելված N 3-ով սահմանված
էլեկտրամատակարարման միագիծ սխեմայի:
5. Կառուցապատողի կողմից Միացման վճարը սույն պայմանագրի 3-րդ կետի
համաձայն չվճարելու դեպքում սույն պայմանագիրը լուծվում է՝ սույն պայմանագրի 19րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն:
3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
6. Կողմերը ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասին» օրենքով, Արցախի
Հանրապետության այլ օրենքներով, ԷՄՕԿ-ով, սույն պայմանագրով և այլ իրավական
ակտերով:
7. Մատակարարը պարտավոր է՝
1) սույն պայմանագրի 4-րդ կետի համաձայն ապահովել սպառման համակարգի
միացումն էլեկտրական ցանցին` լարման տակ չդնելով սպառման համակարգը.
2) սույն պայմանագրի 9-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ կառուցապատողի
կողմից անհրաժեշտ աշխատանքները չկատարելու դեպքում իրականացնել սպառման
համակարգի միացումը էլեկտրական ցանցին՝ կառուցապատողի կողմից սպառման
համակարգն էլեկտրական ցանցին միացնելու համար անհրաժեշտ աշխատանքները
կատարելու վերաբերյալ տեղեկացվելուց հետո՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում.
3) կառուցապատողին ներկայացնել Միացման վճարի վերաբերյալ հաշվարկային
փաստաթուղթ` մինչև էլեկտրական ցանցին միացմանը հաջորդող ամսվա 10-ը.
4) սույն պայմանագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված դեպքում 5
աշխատանքային օրվա ընթացքում Միացման վճարը վերադարձնել կառուցապատողին՝ վերջինիս նախընտրած (կանխիկ կամ անկանխիկ) ձևով.
5) սույն պայմանագրի 5-րդ գլխում նախատեսված դեպքերում անհապաղ, բայց ոչ
ուշ, քան 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, կառուցապատողին պատշաճ ձևով
տեղեկացնել էլեկտրական ցանցին միացման ժամկետների փոփոխության մասին.
6) կառուցապատողին վճարել տույժ էլեկտրական ցանցին միացման սույն
պայմանագրով նախատեսված ժամկետների խախտման դեպքում՝ համաձայն սույն
պայմանագրի 12-րդ կետի:
8. Մատակարարն իրավունք ունի կառուցապատողի կողմից սույն պայմանագրի
3-րդ կետով սահմանված ժամկետում վճարում չկատարելու դեպքում լուծելու
պայմանագիրը՝ սույն պայմանագրի 19-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն:
9. Կառուցապատողը պարտավոր է՝
1) վճարել Միացման վճարը՝ սույն պայմանագրի 3-րդ կետի համաձայն.
2) իրականացնել սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացնելու
համար անհրաժեշտ աշխատանքները, իսկ նշված պարտավորության խախտման
դեպքում՝ մատակարարին տեղեկացնել աշխատանքների իրականացման ավարտի
մասինֈ
10. Կառուցապատողն իրավունք ունի՝
1) գրավոր պահանջելու մատակարարից վերադարձնել Միացման վճարը՝
վճարման պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Նշված ժամկետի ավարտից
հետո Միացման վճարը վերադարձման ենթակա չէ.
2) սույն պայմանագրի 7-րդ կետով սահմանված ժամկետների խախտման
դեպքում մատակարարից պահանջելու վճարել տույժ՝ սույն պայմանագրի 12-րդ կետի
համաձայն:
4. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
11. Սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները չկատարելու կամ
ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում կողմերը պատասխանատվություն են կրում

Արցախի Հանրապետության օրենքներով, ԷՄՕԿ-ով և սույն պայմանագրով
սահմանված կարգով:
12. Սույն պայմանագրի 7-րդ կետով սահմանված ժամկետները խախտելու
դեպքում կառուցապատողն իրավունք ունի մատակարարից պահանջելու վճարել
տույժ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար` Միացման վճարի 0,1 տոկոսի չափով,
բայց ոչ ավելի, քան միացման վճարի ընդհանուր գումարը, բացառությամբ սույն
պայմանագրի 5-րդ գլխով նախատեսված դեպքերի և, եթե կառուցապատողը սույն
պայմանագրի 9-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն չի իրականացրել սպառման
համակարգն էլեկտրական ցանցին միացնելու համար անհրաժեշտ աշխատանքները:
5. ՖՈՐՍ ՄԱԺՈՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ
13. Կողմերը սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների
խախտման համար պատասխանատվություն չեն կրում, եթե այն հետևանք է ֆորս
մաժորի: Սույն պայմանագրի իմաստով ֆորս մաժոր են համարվում արտակարգ և
անկանխելի այն դեպքերն ու հանգամանքները, որոնք առաջացել են կողմերի կամքից
անկախ և միևնույն ժամանակ անկախ վերջիններիս գործադրած ջանքերից, խոչընդոտել են պարտավորությունների կատարմանն ուղղված կողմերի գործողություններին:
14. Սույն պայմանագրի իմաստով արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և
հանգամանքներ են պետական իրավասու մարմինների կողմից ընդունված ակտերը,
վերջիններիս գործողությունները կամ անգործությունը, բնական և տեխնածին
աղետները, բնության ուժերի արտասովոր դրսևորումները (այդ թվում՝ ջրհեղեղներ,
երկրաշարժեր, փոթորիկներ, պտտահողմեր, կայծակով և ամպրոպով ուղղորդվող
հորդառատ անձրևներ, ձնաբքեր, սողանքներ), գործադուլները, հասարակական
անկարգությունները, ահաբեկչությունները, պատերազմները, ապստամբությունները:
Սույն կետը չի սահմանափակում կողմերի իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ
արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում
դիմելու Հանձնաժողով՝ դրանք ֆորս մաժոր ճանաչելու համար:
15. Կողմերը պարտավոր են վերոհիշյալ իրավիճակների մասին անհապաղ
տեղեկացնել միմյանց՝ նշելով դրանց հետևանքների վերացման հնարավոր
ժամկետները:
6. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ
16. Սույն պայմանագրի առնչությամբ կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են
բանակցությունների միջոցով, իսկ կողմերից մեկի գրավոր դիմումի դեպքում՝
Հանձնաժողովի միջնորդությամբ:
17. Սույն պայմանագրի 16-րդ կետը չի սահմանափակում կողմերի իրավունքը`
վեճերը լուծելու դատական կարգով:
7. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼՈՒ ԵՎ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳԸ,
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
18. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է
մինչև սույն պայմանագրի 3-րդ գլխով ամրագրված սպառման համակարգն
էլեկտրական ցանցին միացմանը վերաբերող կողմերի պարտավորությունների
ամբողջական կատարումը:
19. Սույն պայմանագիրը լուծվում է`
1) կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ.
2) կառուցապատողի կողմից միակողմանի` այդ մասին մատակարարին
տեղեկացնելու պայմանով.

3) մատակարարի կողմից միակողմանի` կառուցապատողի կողմից միացման
վճարը սույն պայմանագրի 3-րդ կետի համաձայն չվճարելու կամ սույն պայմանագրի
10-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն այն հետ պահանջելու, ինչպես նաև Արցախի
Հանրապետության օրենքներով, ԷՄՕԿ-ով և սույն պայմանագրով նախատեսված
դեպքերում՝ այդ մասին կառուցապատողին նախապես տեղեկացնելու պայմանով:
20. Հանձնաժողովի կողմից կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ
կառուցապատվող թաղամասի սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման
պայմանագրի նոր օրինակելի ձև հաստատվելու կամ գործող օրինակելի ձևում
փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարվելու դեպքում կողմերը պարտավոր են
Հանձնաժողովի
սահմանած
ժամկետում
կնքել
նոր
պայմանագիր
կամ
համապատասխան փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարել գործող
պայմանագրում:
21. Սույն պայմանագրում կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ փոփոխություններ կարող են կատարվել գրավոր, պայմանով, որ չեն հակասում սույն
պայմանագրին, ԷՄՕԿ-ին, Հանձնաժողովի ընդունած և այլ իրավական ակտերին:
22. Սույն պայմանագրի փոփոխումը կամ դադարումը կողմերին չի ազատում մինչ
այդ պայմանագրով ստանձնած և չկատարված պարտավորությունների կատարումից:
23. Սույն պայմանագիրը կնքված է հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող 2
օրինակից, մեկական՝ յուրաքանչյուր կողմի համար:
8. ԿՈՂՄԵՐԻ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄԸ
24. Կողմերը պարտավոր են գրությունները, ծանուցումները և այլ փաստաթղթերը
միմյանց հանձնել պատշաճ ձևով: Փաստաթղթերը համարվում են պատշաճ ձևով
հանձնված, եթե դրանք ուղարկվել են պատվիրված նամակով` հանձնման մասին
ծանուցմամբ` սույն պայմանագրով նշված ծանուցման վայրի հասցեով, կամ հանձնվել
են առձեռն` ստացականով, եթե առանձին դեպքերի համար ԷՄՕԿ-ով կամ սույն
պայմանագրով նախատեսված չէ պատշաճ հանձնման կոնկրետ ձև:
25. Կողմերը պարտավոր են սույն պայմանագրում նշված ծանուցման
վավերապայմանների փոփոխության դեպքում այդ մասին գրավոր տեղեկացնել
միմյանց այդպիսի փոփոխության պահից 7 օրվա ընթացքում:
26. Այն դեպքում, երբ կողմը գրավոր չի տեղեկացրել իր ծանուցման վայրի հասցեի
փոփոխության մասին, ապա սույն պայմանագրում նշված ծանուցման վայրով
ուղարկված փաստաթուղթը համարվում է պատշաճ ձևով հանձնված:
9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ
27. Սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող հավելվածներն են՝
1) սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման վճարի մասին
հավելված N 1-ը.
2) սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման տեխնիկական
պայմանների մասին հավելված N 2-ը.
3) կառուցապատողի էլեկտրամատակարարման միագիծ սխեմայի մասին
հավելված N 3-ը:
10. ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Մատակարար՝

Գտնվելու վայրը՝

Կառուցապատող՝

Գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)՝

-----------------------------------------------Հեռախոս -----------------------------------Էլ. փոստ -----------------------------------ՀՎՀՀ ----------------------------------------Հ/հ ------------------------------------------Բանկ ---------------------------------------Գործունեության լիցենզիա N
-------------------------------------(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

--------------------------------------------------Ծանուցման հասցեն՝-------------------------_____________________________________
Էլ. փոստ ---------------------------------------Հեռախոս ---------------------------------------ՀՎՀՀ (իրավաբանական անձի դեպքում)
--------------------------------------------------Բանկ --------------------------------------------Հ/հ ----------------------------------------------------------------------------------------------------(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

Կ. Տ.
(առկայության դեպքում)

Հավելված N1
Կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ
կառուցապատվող թաղամասի սպառման համակարգն
էլեկտրական ցանցին միացման պայմանագրի

ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍԻՆ
1. Միացման վճարի չափն է՝ ________________________________________:
Մատակարար՝
____________________________
(անուն, ազգանուն)

Կառուցապատող՝
__________________________
(անուն, ազգանուն, պաշտոն)

_____________________________
(ստորագրություն)

__________________________
(ստորագրություն)

Հավելված N2
Կառուցվող բազմաբնակարան շենքի կամ
կառուցապատվող թաղամասի սպառման համակարգն
էլեկտրական ցանցին միացման պայմանագրի
ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Մատակարար՝
___________________________
(անուն, ազգանուն)

______________________________
(ստորագրություն)

Կառուցապատող՝
__________________________
(անուն, ազգանուն, պաշտոն)

__________________________
(ստորագրություն)

Հավելված N3
Կառուցվող բազմաբնակարան շենքի
կամ կառուցապատվող թաղամասի սպառման
համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման պայմանագրի

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՂԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԻԱԳԻԾ ՍԽԵՄԱՆ

Մատակարար՝
_________________________
(անուն, ազգանուն)

__________________________
(ստորագրություն)

Կառուցապատող՝
__________________________
(անուն, ազգանուն, պաշտոն)

__________________________
(ստորագրություն)

Հավելված N3
Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման
և օգտագործման կանոնների
ԿԱՐԳ
ՆՈՐ ՍՊԱՌՈՂԻ ԿԱՄ ՍՊԱՌՈՂԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՆ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ
1. Սույն կարգով սահմանվում են մատակարարի կողմից նոր սպառողի կամ
սպառողի վերակառուցվող սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացման
համար սույն կանոնների 18-րդ կետով նախատեսված անհրաժեշտ փաստաթղթերը
(այսուհետ` միացման դիմում) դիմող անձի հայեցողությամբ էլեկտրոնային եղանակով
մատակարարին ներկայացնելու պայմանները:
2. Միացման դիմումներն էլեկտրոնային կարգով ներկայացվում են հետևյալ
հասցեով` www.info@artsakhenergo.am:
3. Դիմող անձը միացման դիմումը սույն կարգի 2-րդ կետում նշված հասցեում
լրացնելուց բացի մատակարարին է ուղարկում սույն կանոնների 18-րդ կետով
նախատեսված անհրաժեշտ փաստաթղթերի տեսաներածված պատճենները` ԴՈԿ
(DՕC), ԴՈԿԻՔՍ (DՕCX), ՊԻԴԻԷՖ (PDF) կամ ՋՓԵԳ (JPEG) ֆորմատների ֆայլերի
տեսքով:
4. Միացման դիմումը համարվում է ներկայացված մատակարարի կայքում մուտք
լինելու օրը: Մատակարարի մոտ միացման դիմումը մուտքագրված լինելու փաստը
հավաստվում է հետադարձ ծանուցմամբ՝ էլեկտրոնային համակարգում դիմումը
գրանցելուց անմիջապես հետո, որը պարունակում է x-նիշանոց ծածկագիր:
5. Մատակարարը միացման դիմումը ստանալու օրվանից հետո՝ 1 աշխատանքային
օրվա ընթացքում, ուսումնասիրում է այն և դիմումն ընդունելու կամ մերժելու
(ներկայացված տեղեկատվությունը և նյութերը (փաստաթղթերը) թերի լինելու
դեպքում) մասին դիմող անձին տեղեկացնում է դիմումի մեջ նշված էլեկտրոնային
հասցեով և հեռախոսահամարով: Բացի այդ, դիմումի ուսումնասիրման արդյունքները
պետք է արտածվեն նաև մատակարարի էլեկտրոնային համակարգում:
6. Ներկայացված փաստաթղթերը թերի լինելու վերաբերյալ նախազգուշացում
ստանալու դեպքում դիմող անձը կարող է ուղարկել պակաս ներկայացված կամ
ուղղված փաստաթղթերի տեսաներածված պատճենները:
7. Դիմող անձը սույն կարգի 6-րդ կետով նախատեսված անհրաժեշտ նոր
փաստաթղթերը կամ նյութերը ներկայացնում է ի լրումն ներկայացված դիմումի`
արդեն իսկ իրեն տրամադրված x-նիշանոց ծածկագրով համակարգ մուտք գործելու
միջոցով:
8. Դիմող անձը իրեն տրամադրված x-նիշանոց ծածկագրով կարող է մուտք գործել
էլեկտրոնային համակարգ, որտեղ արտացոլված է հետևյալ տեղեկատվությունը`
1) միացման դիմումի համարը.
2) միացման դիմումի` մատակարարի էլեկտրոնային համակարգում ընդունված
լինելու ամսաթիվը.
3) դիմող անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը (իրավաբանական անձի
դեպքում՝ անվանումը, գտնվելու վայրը).
4) պահանջվող հզորությունը, լարման մակարդակը.
5) միացման տեսակը (միաֆազ, եռաֆազ).
6) սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման և էլեկտրական
էներգիայի մատակարարման պայմանագիր կամ միացման պայմանագիր կնքելու
առաջարկի ներկայացնելու ամսաթիվը.
7) փաստացի էլեկտրամատակարարմամբ ապահովելու ամսաթիվը.

8) միացման վճարի վճարման առավելագույն ժամկետը` ներառյալ կանխավճարի
կատարման առավելագույն ժամկետը.
9) այլ պայմաններ (այդպիսիք լինելու դեպքում):
9. Մատակարարը միացման վճարի վճարման վերջնաժամկետից (այդ թվում նաև՝
կանխավճարի կատարման վերջնաժամկետից) 1 օր առաջ վճարումը կատարելու
մասին հիշեցում է ուղարկում դիմող անձին` միացման դիմումի մեջ նշված
էլեկտրոնային հասցեով:
10. Միացման դիմումը ընդունված լինելու վերաբերյալ դիմող անձին տեղեկացնելու
օրվանից սկսված` մատակարարը սույն կանոններով նախատեսված կարգով ընթացք է
տալիս էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ստացված միացման դիմումին:
11. Միացման դիմումը մատակարարի էլեկտրոնային համակարգում ընդունվելու
օրվանից հետո՝ սույն կանոններով նախատեսված կարգով և ժամկետում
համապատասխան գործողություններն ավարտելուց հետո, մատակարարը դիմումի
մեջ նշված էլեկտրոնային հասցեով և հեռախոսահամարով դիմող անձին
ներկայացնում է սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման և
էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագիր կամ միացման պայմանագիր
կնքելու առաջարկ` մատակարարի էլեկտրոնային համակարգում տեղադրելով
միակողմանի ստորագրված պայմանագիրը:
12. Միացման պայմանագրի բնօրինակը կնքվում է դիմումին կից ներկայացված այն
փաստաթղթերի բնօրինակները ներկայացնելու դեպքում, որոնք սույն կանոններով
սահմանված կարգով մատակարարին պետք է ներկայացվեն բնօրինակի տեսքով:
13. Մատակարարը սույն կարգի 12-րդ կետում նշված փաստաթղթերի
բնօրինակներն անմիջապես տեղում համեմատում է դիմումին կցված փաստաթղթերի
տեսաներածված պատճենների հետ` դրանց պատշաճ լինելու մեջ հավաստիանալու
նպատակով, որից հետո փաստաթղթերի բնօրինակները վերադարձվում են դիմող
անձին: Նշված փաստաթղթերի բնօրինակները չներկայացվելու դեպքում միացման
պայմանագիրը չի կնքվում:

Հավելված N4
Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և
օգտագործման կանոնների
ԿԱՐԳ
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՆԽՈՒՍԱՓԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ
ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ
ԳԼՈՒԽ 1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով սահմանվում են էլեկտրամատակարարման անխուսափելի
իրավիճակներում (այսուհետ՝ վթարային) իրավիճակներում մատակարարի կողմից
իրականացվող գործողությունների ծրագրերին ներկայացվող պահանջները և
պայմանները, ինչպես նաև ամրագրված տեխնոլոգիական և (կամ) վթարային
հզորություններ ունեցող սպառողներին այդ ծրագրերում ներառելու պայմանները:
2. Սույն կարգում օգտագործված հիմնական հասկացություններն են.
1) ավտոմատ բեռնաթափման ծրագիր՝
համակարգի օպերատորի և մատակարարի կողմից կազմված և սահմանված կարգով
հաստատված, համակարգային ավտոմատիկայի սարքերով կրիտիկական (վթարային)

իրավիճակներում իրականացվող, էլեկտրամատակարարման սահմանափակումների
ծրագիր.
2) էլեկտրամատակարարման սահմանափակում՝
ավտոմատ կամ կարգավարական բեռնաթափման ծրագրի համաձայն սնող գծի
անջատում.
3) կարգավարական բեռնաթափման ծրագիր՝
համակարգի օպերատորի և մատակարարի կողմից կազմված և սահմանված կարգով
հաստատված, համակարգի կամ մատակարարի օպերատորի հրահանգով կրիտիկական (վթարային) իրավիճակներում իրականացվող էլեկտրամատակարարման
սահմանափակումների ծրագիր.
4) սնող գծի անջատում՝
համակարգային ավտոմատիկայի սարքերով կամ օպերատորի հրահանգով սպառողի
էլեկտրամատակարարումը ապահովող էլեկտրահաղորդման գծի անջատում սնող
կենտրոնից.
5) սնող կենտրոն՝
էլեկտրաէներգիա արտադրող, հաղորդող ընկերությունների բաշխիչ սարքավորում,
ինչպես նաև մատակարարի 35, 110 կիլովոլտ ենթակայան, որտեղից իրականացվում է
սպառողների էլեկտրամատակարարումը:
ԳԼՈՒԽ 2
ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
3. Վթարային իրավիճակներում էլեկտրամատակարարման սահմանափակումները
իրականացվում են ավտոմատ բեռնաթափման և (կամ) կարգավարական
բեռնաթափման ծրագրերով, որոնք համատեղ կազմում են համակարգի օպերատորը և
մատակարարը՝ ելնելով համակարգի անվտանգությունն ու հուսալիությունն
ապահովող հաստատված ցուցանիշներից, ինչպես նաև որոշակի սպառողների
էլեկտրամատակարարման առաջնահերթության պայմաններիցֈ
4. Ավտոմատ բեռնաթափման և կարգավարական բեռնաթափման ծրագրերում չեն
ընդգրկվում կայանների սեփական կարիքների պահուստային էլեկտրասնումն
ապահովող էլեկտրահաղորդման գծերը:
5. Ավտոմատ բեռնաթափման ծրագրերը կազմվում են հետևյալ պայմանների
պարտադիր կատարմամբ.
1) ամրագրված տեխնոլոգիական և (կամ) վթարային հզորություն ունեցող այն
սպառողների նկատմամբ, որոնց էլեկտրամատակարարման սահմանափակումը
կարող է հանգեցնել մարդկանց կյանքի և շրջակա միջավայրի համար իրական ու
անխուսափելի վտանգի և որոնց համար տեխնիկական կանոնակարգերով չի
նախատեսվում
սպառողին
պատկանող
էլեկտրասնման
անկախ
աղբյուր,
էլեկտրամատակարարման սահմանափակում չի կիրառվումֈ Այդ բոլոր սպառողների
ամրագրված տեխնոլոգիական և վթարային հզորությունների գումարային արժեքների
մեծությունը չպետք է գերազանցի համակարգի անվտանգությունն ու հուսալիությունն
ապահովող հաստատված ցուցանիշների հիման վրա համակարգի օպերատորի
կողմից հաշվարկված մեծությունը.
2) «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 40-րդ հոդվածով սահմանված սպառողների,
ինչպես նաև ամրագրված տեխնոլոգիական և (կամ) վթարային հզորություն ունեցող
սպառողների անընդհատ տեխնոլոգիական ցիկլը և(կամ) անվտանգությունն
ապահովող սնող գծի անջատումը կարող է իրականացվել ծրագրի վերջին հերթում.
3) էլեկտրամատակարարման սահմանափակում կիրառվում է մնացած բոլոր
սպառողների նկատմամբ:
6. Սպառողները, որոնք, ըստ իրենց տեխնոլոգիաների կամ ծառայությունների
բնույթի, պետք է պարտադիր կերպով ունենան էլեկտրասնման սեփական անկախ

պահուստային աղբյուր, սահմանվում են Արցախի Հանրապետության տեխնիկական
կանոնակարգերով:
7. Ավտոմատ բեռնաթափման ծրագրերում ներառված բոլոր սպառողների
էլեկտրամատակարարման պայմանագրերում գրառում է կատարվում կիրառվող
հերթի վերաբերյալ:
8. Կարգավարական բեռնաթափման ծրագրերը կազմվում են հետևյալ պայմանների
պարտադիր կատարմամբ.
1) սույն կարգի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված սպառողների նկատմամբ,
էլեկտրամատակարարման սահմանափակում կարող է կիրառվել միայն ծրագրի
վերջում և օպերատիվ կարգով սպառողի համաձայնությունն ստանալուց հետո.
2) «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 40-րդ հոդվածով սահմանված սպառողների,
ինչպես նաև ամրագրված տեխնոլոգիական և(կամ) վթարային հզորություն ունեցող
սպառողների անընդհատ տեխնոլոգիական ցիկլը և(կամ) անվտանգությունն
ապահովող սնող գծի անջատումը կարող են իրականացվել ծրագրի վերջին հերթում`
առանց համաձայնեցման կամ նախազգուշացման.
3) առանց համաձայնեցման կամ նախազգուշացման էլեկտրամատակարարման
սահմանափակում կիրառվում է մնացած բոլոր սպառողների նկատմամբ:
9. Էլեկտրամատակարարման սահմանափակումները կիրառվում են սպառողներին
այդ մասին անհապաղ տեղեկացնելու պայմանով: Սպառողների տեղեկացման ձևերը
սահմանվում են էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պայմանագրով:
10.
Սույն
կարգով
իրականացվող
էլեկտրամատակարարման
սահմանափակումների անընդմեջ տևողությունը չպետք է գերազանցի 4 ժամը:
11. Կրիտիկական (վթարային) իրավիճակների վերացման ընթացքում սպառողների
էլեկտրամատակարարումը վերականգնվում է հետևյալ հերթականությամբ.
1) սույն կարգի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված սպառողների խումբ.
2) «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 40-րդ հոդվածով սահմանված սպառողների
խումբ, ինչպես նաև ամրագրված տեխնոլոգիական և(կամ) վթարային հզորություն
ունեցող սպառողների խումբ` առնվազն միացնելով անընդհատ տեխնոլոգիական
ցիկլը և(կամ) վթարային հզորությունն ապահովող սնող գիծը.
3) մնացած բոլոր սպառողները:
12. Վթարային իրավիճակներում էլեկտրամատակարարման սահմանափակումների ծրագրերի կիրառման վերաբերյալ որոշումը կայացնում է համակարգի
օպերատորը: Այդ իրավիճակներում համակարգի օպերատորը կարող է կատարել
անջատումներ՝
առաջին
իսկ
հնարավորության
դեպքում
տեղեկացնելով
մատակարարի օպերատորին:
13. Վթարային իրավիճակներում մատակարարի օպերատորը պարտավոր է
համակարգի օպերատորի հրահանգով բաշխման ցանցում կատարել էլեկտրամատակարարման սահմանափակումներ:
14. Մատակարարի էլեկտրական ցանցում վթարային իրավիճակներում սպառողների էլեկտրամատակարարման սահմանափակումների ծրագրերի կիրառման մասին
որոշում կայացնում և իրականացնում է մատակարարի օպերատորը՝ սահմանափակումների ծավալների մասին տեղյակ պահելով համակարգի օպերատորին:
Էլեկտրամատակարարումը վերականգնվում է համակարգի օպերատորի հետ
համաձայնեցնելուց հետո:
15. Տեխնոլոգիական և (կամ) վթարային հզորությունները ամրագրվում են սպառողի
և մատակարարի համատեղ կազմած ակտում՝ համաձայն սույն կարգի հավելվածի,
որը հանդիսանում է էլեկտրամատակարարման պայմանագրի անբաժանելի մասը:
16. Յուրաքանչյուր տարի` մինչև դեկտեմբերի 1-ը, հիմք ընդունելով սպառողների
հետ հաջորդ տարվա համար կնքված պայմանագրերը, համակարգի օպերատորը և
մատակարարի օպերատորը համատեղ վերանայում են վթարային իրավիճակներում
մատակարարի կողմից իրականացվող գործողությունների ծրագրերը, որոնք
հաստատվում են «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 40-րդ հոդվածի համաձայն:

Հավելված
էլեկտրամատակարարման անխուսափելի սահմանափակումներ
պահանջող իրավիճակներում մատակարարի կողմից
իրականացվող գործողություններիծրագրերի մշակման կարգի
ԱԿՏ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ

___________________________________________________________________________________
(ընկերության անվանումը)

_____________________________________________________________________________
(ընկերության հասցեն)

Պայմանագրային

Տեխնոլոգիական

Վթարային

Տեխնոլոգիական գործընթացի

Վթարային հզորության ապահովման համար

հզորությունը

հզորությունը

հզորությունը

(ցիկլի) տևողությունը

անհրաժեշտ ժամանակը

կՎտ

կՎտ

կՎտ

Ժամ

Ժամ

1. Վթարային և (կամ) տեխնոլոգիական հզորություններ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

տեխնոլոգիական և
վթարային ամրագրված
հզորություն,
կՎտ

Ենթասպառող

Ընդհանուր բեռը,
կՎտ

օրական
էլեկտրասպառումը,
կՎտժ

հզորությունը,
կՎտ

Այլ հզորություն

սնող գիծ, որի վրա
տեղափոխվում է
հզորությունը

սնող գծի վրա
տեխնոլոգիական
հզորությունը,
կՎտ

Տեխնոլոգիական ամրագրում
էլեկտրաընդունիչներ,
որոնց
էլեկտրամատակարար
ման
սահմանափակումը
կարող է հանգեցնել
մարդկանց կյանքի և
շրջակա միջավայրի
համար իրական ու
անխուսափելի վտանգի

2

Վթարային ամրագրում
սնող գիծ, որի վրա
տեղափոխվում է
վթարային հզորությունը

1

Սնող գիծ Սնող գծի
բեռը,
կՎտ

սնող գծի վրա
վթարային
հզորությունը, կՎտ

Սնող
կենտրոն

էլեկտրաընդունիչ-ներ,
որոնց
էլեկտրամատակարարման
սահմանափակումը
կարող է հանգեցնել
մարդկանց կյանքի և
շրջակա միջավայրի
համար իրական ու
անխուսափելի վտանգի

N

14

Ընդ.

2. Հզորություն, որը ենթակա է անջատման
N

սնող

սնող սնող գծի բեռը, սնող գծի վրա տեխնոլոգիական և վթարային

կենտրոն գիծ
1

2

3

կՎտ

ամրագրված հզորությունների գումարը, կՎտ

4

սնող գիծ, որի վրա է

անջատման

տեղափոխվում ամրագրված

ենթակա

հզորությունը

հզորությունը, կՎտ

6

7

5

նշումներ

8

Ընդ.
3. Հզորություն, որը ենթակա չէ անջատման մինչև տեխնոլոգիական գործընթացի տևողության և վթարային հզորության ապահովման համար
անհրաժեշտ ժամանակահատվածի ավարտը
N
1

սնող կենտրոն
2

սնող գիծ
3

առավելագույն հզորությունը

վթարային ամրագրված

տեխնոլոգիական ամրագրված

սնող գծի վրա, կՎտ

հզորությունը,կՎտ

հզորությունը, կՎտ

4

5

6

Ընդ.

_____________________________
(ընկերության անվանումը)

Տնօրեն _______________________
(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

____ _________________ 20__ թ.

«Արցախէներգո» ՓԲԸ-ի
Տնօրեն _______________________
(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

____ ________________ 20__ թ.

նշումներ
7

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«16» օգոստոսի 2019 թվականի

N 54-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ
20-Ի N 57-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ»
կետը և 24-րդ հոդվածը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին
հոդվածի 2-րդ մասը, 37-րդ և 38-րդ հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի
25-ի «Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը
հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ՍԱՀՄԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2019 թվականի հուլիսի 30-ի
հայտը` Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը որոշում է.
1. Տասն ամիս տասնյոթ օր ժամկետով երկարաձգել Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի նոյեմբերի 20ի ««ՍԱՀՄԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը
«Սահման» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 57-Ա որոշմամբ
«ՍԱՀՄԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության N 0008
լիցենզիայով ամրագրված կառուցման ժամանակահատվածը, որը Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական
մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի
սեպտեմբերի 27-ի N 51-Ա որոշմամբ երկարաձգվել է մինչև 2019 թվականի
օգոստոսի 18-ը, որոշման 1-ին կետում և որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 1ին ենթակետում «2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ը» բառերը փոխարինելով
«2020 թվականի հուլիսի 5-ը» բառերով:
2. «ՍԱՀՄԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը՝
N 0008 արտադրության լիցենզիայի պայմանները չկատարելու պատճառով
«Սահման» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ժամանակահատվածը
երկարաձգելու համար, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝

1) երկշաբաթյա ժամկետում, «Արդշինբանկ» փակ բաժնետիրական
ընկերության 2017 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 652-12519 գրությամբ
տրամադրված CԲԵՆ 17/91-38 երաշխիքով սահմանված 927 500 (ինը հարյուր
քսանյոթ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ գումարի կեսը՝ 463 750 (չորս հարյուր
վաթսուներեք հազար յոթ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը, փոխանցել Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջե (կենտրոնական գանձապետարան
915005242325) և փոխանցումը հավաստող փաստաթղթի բնօրինակը
ներկայացնել Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով.
2) մեկամսյա ժամկետում Արցախի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական
հանձնաժողով ներկայացնել 927 500 (ինը հարյուր քսանյոթ հազար հինգ
հարյուր) ՀՀ դրամ գումարի նոր երաշխիք՝ առնվազն մինչև 2020 թվականի
օգոստոսի 20-ը գործողության ժամկետով:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի օգոստոսի 19-ից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

2019թ. օգոստոսի 16
ք.Ստեփանակերտ

Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի օգոստոսի 6-ի

ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 91-Ն
ՀՐԱՄԱՆ

Ղեկավարվելով «Նոտարիատի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին
մասով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածով
հրամայում եմ՝
1. Սահմանել նոտարական տարածքները՝ համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի 2005 թվականի հոկտեմբերի 3-ի
«Նոտարական տարածքները սահմանելու մասին» թիվ 199 հրամանը:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարար

2019 թվականի օգոստոսի 6
ք. Ստեփանակերտ

Ա. Դանիելյան

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի
2019 թվականի օգոստոսի 6-ի
N 91-Ն հրամանի
ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

1. Ստեփանակերտ նոտարական տարածք

-ընդգրկում է Ստեփանակերտ
քաղաքի վարչական տարածքը

2. Ասկերան նոտարական տարածք

-ընդգրկում է Ասկերանի շրջանի
վարչական տարածքը

3. Մարտակերտ նոտարական տարածք

-ընդգրկում է Մարտակերտի շրջանի
վարչական տարածքը

4. Մարտունի նոտարական տարածք

-ընդգրկում է Մարտունու շրջանի
վարչական տարածքը

5. Հադրութ նոտարական տարածք

-ընդգրկում է Հադրութի շրջանի
վարչական տարածքը

6. Շուշի նոտարական տարածք

-ընդգրկում է Շուշիի շրջանի
վարչական տարածքը

7. Շահումյան նոտարական տարածք

-ընդգրկում է Շահումյանի շրջանի
վարչական տարածքը

8. Քաշաթաղ նոտարական տարածք

-ընդգրկում է Քաշաթաղի շրջանի
վարչական տարածքը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

2019 թվականի օգոստոսի 6-ի

ՆՈՏԱՐԻ ՍՏԱԺՈՐ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ԵՎ ՍՏԱԺԱՎՈՐՈՒՄ
ԱՆՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 92-Ն
ՀՐԱՄԱՆ

Ղեկավարվելով «Նոտարիատի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ մասով
հրամայում եմ՝
Սահմանել նոտարի ստաժոր ներգրավելու և ստաժավորում անցնելու
կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարար

2019 թվականի օգոստոսի 6
ք. Ստեփանակերտ

Ա. Դանիելյան

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի
2019 թվականի օգոստոսի 6-ի N 92-Ն հրամանի
ԿԱՐԳ
ՆՈՏԱՐԻ ՍՏԱԺՈՐ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ԵՎ ՍՏԱԺԱՎՈՐՈՒՄ ԱՆՑՆԵԼՈՒ
1. Նոտարի ստաժավորումն ուղղված է նոտարական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ որակավորում և աշխատանքային փորձ ձեռք բերելուն:
2. Ստաժորի թեկնածուն Արցախի Հանրապետության արդարադատության
նախարարություն (այսուհետ՝ նախարարություն) է ներկայացնում`
1) դիմում, որում պետք է նշվեն`
ա. դիմողի անունը, ազգանունը և նրա ցանկությամբ` նաև հայրանունը,
բ. դիմողի հաշվառման վայրի հասցեն (այդ թվում՝ բնակության վայրի, եթե
տարբերվում է հաշվառման վայրից),
գ. հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի hասցեն,
2) անձնագիր (այդ թվում՝ պատճենը),
3) երկու գունավոր լուսանկար` 4 X 6 չափսի,
4)բարձրագույն իրավաբանական կրթություն ունենալը հավաստող փաստաթուղթ
(այդ թվում՝ պատճենը),
5) հայտարարություն դատվածություն չունենալու մասին,
6) ինքնակենսագրություն:
3. Ստաժորի թեկնածուն կարող է իր նախաձեռնությամբ նախարարություն
ներկայացնել բնութագիր, երաշխավորագիր և իրեն բնութագրող այլ փաստաթղթեր,
ինչպես նաև մասնագիտական պատրաստվածության, որակավորման և դրանց
կիրառման վերաբերյալ տվյալներ կամ փաստաթղթեր:
4. Նոտարի ստաժորի թեկնածուները մասնակցում են նախարարության կողմից
կազմակերպված հարցազրույցին՝ մասնագիտական գիտելիքները և ունակությունները,
գործնական կարողությունները ստուգելու նպատակով:
5. Ստաժոր ներգրավելու համար նախարարությունը կարող է իր պաշտոնական
ինտերնետային կայք էջում հայտարարություն հրապարակել հարցազրույց անցկացնելու վերաբերյալ: Նախարարությունը կարող է հայտարարությունը հրապարակել
նաև հանրությանը հասանելի զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով:
6. Հարցազրույցի արդյունքում լավագույն արդյունքներ դրսևորած անձին ընտրում
է Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարը (այսուհետ՝
նախարար):
7. Ստաժավորումն իրականացվում է նախարարի հրամանի հիման վրա:
Ստաժավորումն իրականացվում է հասարակական հիմունքներով:
8. Նոտարը միաժամանակ կարող է ունենալ ոչ ավելի, քան երկու ստաժոր:
9. Ստաժավորման ժամանակի մեջ չի ընդգրկվում ստաժորի հիվանդության կամ
այլ պատճառներով նրա բացակայության ժամկետը:
10. Ստաժորը պարտավոր է պահպանել նոտարական գրասենյակի
աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոնները, բարեխղճորեն վերաբերվել
նոտարի և այլ աշխատողների գույքին, չհրապարակել նոտարական և օրենքով
պահպանվող այլ գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվությունը, որը հայտնի է դարձել
ստաժավորման շրջանակներում:
11. Ստաժորն իրավունք ունի իրականացնել հետևյալ գործողությունները.
1) քաղաքացիների ընդունելություն կամ նրանց կողմից ներկայացված
փաստաթղթերի ուսումնասիրում,
2) խորհրդատվություն կամ իրավաբանական այլ ծառայությունների մատուցում,
3) նոտարական գործավարության իրականացում,

4) գործարքների և իրավաբանական բովանդակություն ունեցող այլ
փաստաթղթերի նախագծերի կազմում,
5) նոտարական պրակտիկայի ամփոփում,
6) աշխատանք արխիվի հետ,
7) նոտարական գործողությունների կատարումն ապահովող կամ նոտարի կողմից
սահմանված այլ աշխատանքների իրականացում, բացառությամբ նոտարական
գործողությունների կատարման:
12. Սույն կարգի 11-րդ կետով նախատեսված գործողություններին ներկայացվող
պահանջները որոշում է ստաժորի աշխատանքները ղեկավարող նոտարը:
13. Նոտարը պարտավոր է`
1) ստաժորին
ապահովել
սույն
կարգի
11-րդ
կետում
սահմանված
գործողությունների կատարման համար անհրաժեշտ պայմաններով,
2) ստաժավորման անցնելու ժամանակ, ինչպես նաև ստաժավորման
ընթացքում ստաժորին
ծանոթացնել
նոտարական
գրասենյակի
ներքին
կարգապահական կանոններին, աշխատանքի պաշտպանության և հակահրդեհային
անվտանգության ապահովման պահանջներին,
3) կատարել օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ
պարտականություններ:
14. Ստաժավորումն իրականացվում է հրամանով սահմանված ժամկետով կամ
անորոշ ժամկետով:
15. Ստաժավորումը կարող է վաղաժամկետ դադարեցվել նախարարի հրամանով`
1) ստաժորի դիմումի համաձայն,
2) անհարգելի պատճառով տասն օր անընդմեջ ստաժավորում չանցնելու
դեպքում,
3) նոտարական գրասենյակի ներքին կարգապահական կանոնները պարբերաբար
խախտելու դեպքում,
4) ստաժավորման համար կեղծ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ
ներկայացնելու դեպքում,
5) նոտարական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվությունը չպահպանելու
դեպքում,
6) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա ստաժորի
անգործունակ, սահմանափակ գործունակ, անհայտ բացակայող կամ մահացած
ճանաչվելու դեպքում,
7) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի հիման վրա
դիտավորությամբ հանցանք կատարելու համար դատապարտվելու դեպքում,
8) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիությունը կորցնելու դեպքում:
16. Ստաժորի աշխատանքները ղեկավարող նոտարը ստաժավորման ավարտի
կապակցությամբ, երբ դադարում է հրամանով նախատեսված ստաժավորման
ժամկետը, կազմում է եզրակացություն՝ ստաժավորման արդյունքների մասին, որում
պետք է նշված լինեն ստաժավորման ժամկետի սկիզբը և վերջը, ստաժորի կողմից
ստաժավորման
ընթացքում
կատարած`
«Նոտարիատի
մասին»
օրենքով
նախատեսված գործողությունները, դրույթ այն մասին, որ նոտարը երաշխավորում է,
որ ստաժորը լիարժեք անցել է «Նոտարիատի մասին» օրենքով և սույն հրամանով
սահմանված ստաժավորումը, որի արդյունքում լիովին տիրապետում է նոտարական
գործողություններ կատարելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներին ու պատրաստ է
հանձնել որակավորման քննությունները: Եզրակացության մեկ օրինակը պահվում է
նոտարի մոտ, մյուս օրինակը՝ նախարարությունում, իսկ մյուսը տրվում է ստաժորին:
17. Նոտարը եզրակացությունը նախարարություն է ուղարկում այն կազմելուց
հետո՝ երեք օրվա ընթացքում:
18. Ստաժավորման արդյունքների մասին եզրակացությունը կցվում է
որակավորման քննություններ հանձնելու դիմումին:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
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ՆՈՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 94-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Ղեկավարվելով «Նոտարիատի մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի
5-րդ կետով.
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Սահմանել նոտարների վերպատրաստման կարգը և պայմանները՝
համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարար

2019 թվականի օգոստոսի 9
ք. Ստեփանակերտ

Ա. Դանիելյան

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի
2019 թվականի օգոստոսի 9-ի N 94-Ն հրամանի

ԿԱՐԳ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
ՆՈՏԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
1.
Սույն կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության պետական
նոտարների (այսուհետ՝ նոտար) պարտադիր վերապատրաստման (այսուհետ՝
վերապատրաստում) կազմակերպման կարգը և պայմանները, կարգավորում է
վերապատրաստում անցկացնելու հետ կապված հարաբերությունները:
2.
Նոտարի վերապատրաստումն օրենքով առնվազն 3 տարին մեկ անգամ
սահմանված պարտադիր գործընթաց է և կատարվում է մատչելիության,
համակարգվածության և պարբերական ուսուցման սկզբունքների, ինչպես նաև
տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների համադրության հիման վրա:
3.
Նոտարների վերապատրաստման նպատակն է նրանց մասնագիտական
հմտությունների կատարելագործումը, որակավորման բարձրացումը, կարողությունների և գործնական հմտությունների ձեռքբերումը և զարգացումը՝ գիտելիքների
նորացման, խորացման և ծավալի ընդլայնման միջոցով, ինչպես նաև, գործող
օրենսդրությամբ և գործող օրենսդրության մեջ տեղի ունեցող փոփոխություններին
զուգահեռ նոտարական գործողություններ իրականացնելիս դրանց կիրառման
պրակտիկայի, աշխատանքային ունակությունների բարձրացման ապահովումը:
4.
Նոտարների
վերապատրաստումն
իրականացվում
է
Արցախի
Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից կազմակերպված
դասընթացների
միջոցով:
Արցախի
Հանրապետության
արդարադատության
նախարարը վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպումը կարող է
իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության նոտարական պալատի հետ կնքված
համագործակցության հուշագրի հիման վրա, ինչպես նաև այն պատվիրել
մասնագիտացված կազմակերպությանը:
5. Դասընթացները կազմակերպվում են ուսումնական պլանով յուրաքանչյուր
տարի՝ մեկ փուլով:
6. Յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում վերապատրաստման ենթակա նոտարների
ցուցակը սահմանվում է Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարի
հրամանով:
7.Վերապատրաստման դասընթացների տևողությունը յուրաքանչյուր նոտարի
համար 30, բայց ոչ ավելի, քան 60 ակադեմիական ժամ է: Ակադեմիական ժամի
տևողությունը 40 րոպե է:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի օգոստոսի 12-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 16-Ի ԹԻՎ 102 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 96-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածով
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության
նախարարի 2007 թվականի հուլիսի 16-ի «Քաղաքացիական կացության
ակտերի գրանցումների հետ կապված հրահանգչական ցուցումները
հաստատելու մասին» թիվ 102 հրամանում (այսուհետ՝ Հրաման)՝
1) նախաբանից հանել «1.» թիվը և «գրանցման» բառը,
2) հավելված 2-ի 13-րդ կետից, հավելված 3-ի 18-րդ կետից, հավելված 4-ի
33-րդ կետից, հավելված 5-ի 20-րդ կետից, հավելված 6-ի 14-րդ կետից հանել
«՝«Զինապարտության մասին» ԼՂՀ օրենքին համապատասխան,» բառերը,
3) hավելված 3-ում՝
ա. 6-րդ կետից հետո լրացնել 6.1-ին և 6.2-րդ կետեր՝ հետևյալ
բովանդակությամբ.
«6.1 Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող օտարերկրյա
քաղաքացիները՝ քաղաքացիության պատկանելության պետությունում արտակարգ իրավիճակի կամ ռազմական դրության կամ պատերազմի դեպքում
Արցախի Հանրապետությունում ամուսնության պետական գրանցման համար
անձնագրին կից ներկայացնում են հայտարարություն՝ օտարերկրյա
պետությունում ամուսնության գրանցման բացակայության մասին:
6.2 Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող օտարերկրյա
քաղաքացիները, ովքեր չեն կարող ներկայացնել քաղաքացիության պատկանելության պետության կողմից տրամադրվող ընտանեկան կարգավիճակի
վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ՝ Արցախի Հանրապետությունում ամուսնության պետական գրանցման համար անձնագրին կից
ներկայացնում
են
հայտարարություն՝
օտարերկրյա
պետությունում
ամուսնության գրանցման բացակայության մասին և սույն կետում նշված
փաստաթղթի բացակայությունը հիմնավորող տեղեկատվություն:»,
բ. 8-րդ կետում «ԼՂՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի» բառերով,
4) հավելված 7-ում կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.

ա. 3-րդ կետի «ժբ.8» ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր «ժբ.9» և «ժբ.10» ենթակետեր՝
«ժբ.9)
եթե
օտարերկրյա
պետությունում,
տվյալ
պետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրենց անձնական տվյալներում
փոփոխություն կամ լրացում կատարած օտարերկրյա կամ Արցախի
Հանրապետության քաղաքացիների կողմից Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացվում են փոփոխությունները
հիմնավորող փաստաթղթեր.
ժբ.10) եթե քաղաքացիական կացության ակտերում անձի վերաբերյալ
տվյալները չեն համապատասխանում Արցախի Հանրապետության իրավասու
մարմնի կողմից տրված անձը հաստատող փաստաթղթում նշված տվյալների
հետ, ապա քաղաքացիական կացության ակտում փոփոխությունը
կատարվում է, եթե ներկայացվում են անձը հաստատող փաստաթղթի հիման
վրա ձեռք բերված հետևյալ պաշտոնական փաստաթղթերից առնվազն
երկուսը՝ վարորդական իրավունք, դիպլոմներ, այլ քաղաքացիական
կացության ակտային գրանցումներ և այլն:»,
բ. 3-րդ կետի վերջին պարբերությունում «ենթակետերով» բառից առաջ
լրացնել «, ժբ9, ժբ10» ենթակետերը,
գ. 5-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 5.1-ին կետ՝
«5.1 Նոտարական ակտը, որով հաստատվել է իրավաբանական
նշանակություն ունեցող փաստը, հիմք է քաղաքացիական կացության
ակտերի գրանցման մարմինների կողմից քաղաքացիական կացության
ակտում ուղղում, փոխում կամ լրացում կատարելու համար:»,
դ. 6-րդ կետի երկրորդ պարբերությունում «հայտարարությունների» բառը
փոխարինել «դիմումների» բառով,
ե. 7-րդ կետից հանել «, 2 լուսանկար` 3 x 4 չափի (ում վերաբերյալ
կազմվում է գործը)» բառերը և թվերը,
զ. ուժը կորցրած ճանաչել 7-րդ կետի երկրորդ և չորրորդ
պարբերությունները,
է. 14-րդ և 15-րդ կետերում «աշխատակազմի ղեկավար» բառերը
համապատասխան հոլովաձևերով,
փոխարինել
«արդարադատության
նախարար» բառերով՝ համապատասխան հոլովաձևերով,
ը. 16-րդ կետի 2-րդ պարբերությունում «ժը» բառը փոխարինել «ժբ.8»
բառով:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, բացառությամբ Հրամանի 4-րդ կետի «գ»
պարբերության, որն ուժի մեջ կմտնի 2021 թվականի հունվարի 1-ին:

Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարար

2019 թվականի օգոստոսի 12
ք. Ստեփանակերտ

Ա. Դանիելյան

Ա Ր Ց Ա Խ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր
ՀՐԱՄԱՆ
«15» օգոստոսի 2019թ.

N 222-Ա
ք.Ստեփանակերտ

«ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ ԴԵՆՏԱԼ ԿԼԻՆԻԿ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 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.«ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ ԴԵՆՏԱԼ ԿԼԻՆԻԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (հասցե` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք
Ստեփանակերտ, Իսակովի 4ա/171) բժշկական օգնության և սպասարկման
համար լիցենզիա տալու վերաբերյալ հայտը բավարարել և տալ «ընտանեկան
ստոմատոլոգիական» գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա, բժշկական
օգնության և սպասարկման ձևը` արտահիվանդանոցային:
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ
Լ.
Հովհաննիսյանին`
1) գրանցել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկությունը համապատասխան
գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը
գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի օգոստոսի 9-ի
N 221-Ն
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀՐԱՄԱՆ

«Կրթության մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի
տասխան՝
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

2-րդ մասին համապա-

1. Հաստատել հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական
ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2019-2020 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները՝
համաձայն հավելվածի:
2.Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական բաժնին՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորումն իրականացնել՝
հիմք ընդունելով սույն հրամանով հաստատված օրինակելի ուսումնական
պլանները:
3.Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության աշխատակազմի կրթության և գիտության վարչությանը և
կրթության պետական տեսչությանը՝ ապահովել ուսումնական հաստատությունների
գործունեությունը՝
օրինակելի
ուսումնական
պլանների
պահանջներին համապատասխան:
4.Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Արցախի
Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի տեղակալ
Մ.Համբարձումյանին:

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2019 թվականի օգոստոսի 9
ք. Ստեփանակերտ

Ն. ԱՂԱԲԱԼՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության
կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի
2019 թվականի օգոստոսի 9-ի N 221-Ն հրամանի
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ
1. ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող
հանրակրթական ուսումնական հաստատության (այսուհետ՝ Հաստատություն) 2019-2020
ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները (այսուհետ` Ուսումնական
պլան), բացառությամբ 7-րդ և 8-րդ աղյուսակների, ունեն երկու` պետական և դպրոցական
բաղադրիչֈ Պետական և դպրոցական բաղադրիչները պարտադիր են և պետական
ուսումնական հաստատություններում
ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից:
Հաստատությունը Ուսումնական պլանի հիման վրա դպրոցական բաղադրիչով
սահմանված ժամաքանակի տնօրինմամբ հաստատում է տվյալ ուսումնական տարվա իր
ուսումնական պլան(ներ)ըֈ
1. Հաստատության Ուսումնական պլանը սահմանում է միջնակարգ կրթության
բովանդակության կառուցվածքը, հանրակրթական ուսումնական առարկաներին
հատկացվող շաբաթական ժամաքանակները` ըստ բաղադրիչների, և հանրակրթական
պետական ծրագրի նորմատիվային ծավալը (սովորողների շաբաթական ուսումնական
բեռնվածության առավելագույն չափը)` ըստ դասարանների:
2. Պետական բաղադրիչով սահմանված ժամաքանակում փոփոխություն կարող է
կատարվել միայն Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության (այսուհետ` Նախարարություն) համաձայնությամբ`
1) արտակարգ ընդունակություններ ունեցող սովորողների ուսուցումն առավել
բարենպաստ պայմաններում կազմակերպելու համար,
2) բազմահամակազմ կամ թերբեռնված դասարանների առկայության դեպքում,
3) Նախարարության կողմից տվյալ Հաստատության համար երաշխավորված
այլընտրանքային ծրագրերով ու մեթոդներով ուսուցում իրականացնելու դեպքում:
3. Ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի տնօրինման
կարգը սահմանված է`
1) «Հաստատության ուսումնական պլանների ընդհանրական պարզաբանումներ»-ում,
2) օտար լեզվի ընտրությունը` «Օտար լեզվի ընտրության կարգ»-ումֈ
4. Ուսումնական պարապմունքները Հաստատությունում սկսվում են 2019թ.
սեպտեմբերի 1-ին, ավարտվում 2020թ. մայիսի 25-ին` 5-օրյա աշխատանքային
շաբաթվա և մայիսի 26-ին՝ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում՝ ապահովելով
առնվազն 30 ուսումնական շաբաթ` առաջին, 32` երկրորդ և 34՝ երրորդից
տասներկուերորդ դասարանների համարֈ
5. ՈՒսումնական հաստատություններում կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը կազմակերպվում է
«Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող
հանրակրթական ուսումնական հաստատության 2019-2020 ուսումնական տարվա
օրինակելի ուսումնական պլանների» հիման վրա` յուրաքանչյուր սովորողի համար,
ըստ անհրաժեշտության կազմելով անհատական ուսուցման պլան (ԱՈՒՊ):
6. Ուսումնական պլանի պետական պարտադիր և դպրոցական բաղադրիչներն
ուղղված են հանրակրթության պետական չափորոշչով, առարկայական չափո-

րոշիչներով և ծրագրերով ամրագրված գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների յուրացման ապահովմանըֈ
7. Հաստատությունում (2-12-րդ դասարաններ) գործում է սովորողների գնահատման տաս միավորային սանդղակֈ
8. Գիտելիքների ստուգումների, հիմնական և միջնակարգ կրթության ավարտական և պետական ավարտական քննությունների ժամանակ կիրառվող գնահատման այլ սանդղակները բերվում են գնահատման տասը կամ 20 միավորային
գրանցմանֈ
9. Ուսումնական տարին բաժանվում է կիսամյակների: Սովորողների ընթացիկ
գնահատականների հիման վրա ձևավորվում են կիսամյակային, իսկ կիսամյակային
գնահատականների (գնահատականի) հիման վրա` տարեկան գնահատականները`
բացառությամբ սույն հավելվածի 10-րդ կետով նախատեսված դեպքի:
10. Առաջին դասարանում սովորողներին ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատականներ չեն նշանակվում. ընթացիկ գնահատումը կատարվում է բնութագրման միջոցով:
Տարեկան ամփոփիչ գնահատման նպատակով կազմվում է յուրաքանչյուր սովորողի
կրթական զարգացման բնութագիրը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության
կրթության և գիտության նախարարի 2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 846-Ն
հրամանով հաստատված կարգի:
11. Հաստատությունում խմբային ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը
դասն է: Դասի (մեկ ակադեմիական դասաժամի) տևողությունը 45 րոպե է:
12. Տարրական դպրոցում յուրաքանչյուր դասաժամի միջնամասում որոշակի
ժամանակ հատկացվում է լիցքաթափող և վերականգնող վարժություններին ու խաղերին` Նախարարության մեթոդական ցուցումների համաձայն:
13. Ուսումնական պարապմունքների ընթացքում 3-12-րդ դասարանների սովորողներին տրվում են արձակուրդներ` աշնանային՝ 2019 թվականի հոկտեմբերի 28-ից
նոյեմբերի 3-ը ներառյալ, ձմեռային՝ 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ից 2020 թվականի
հունվարի 7-ը ներառյալ, գարնանային՝ 2020 թվականի մարտի 23-29-ը ներառյալ:
14. Առաջին դասարանցիների աշնանային արձակուրդները տրվում են 2019
թվականի հոկտեմբերի 21-ից նոյեմբերի 3-ը ներառյալ, ձմեռայինը՝ 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ից 2020 թվականի հունվարի 19-ը ներառյալ, գարնանայինը՝ 2020 թվականի
մարտի 16-29-ը ներառյալ:
15. Երկրորդ դասարանցիների աշնանային արձակուրդները տրվում են 2019
թվականի հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 3-ը ներառյալ, ձմեռայինը՝ 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ից 2020 թվականի հունվարի 19-ը ներառյալ և գարնանայինը՝ 2020 թվականի
մարտի 23-ից 29-ը ներառյալ:
16. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման լիազորված մարմնի՝
շրջանների վարչակազմերի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) (այսուհետ՝ Լիազոր
մարմին) ենթակայության հաստատությունների համար սույն հավելվածի 13-րդ, 14-րդ և 15րդ կետերով սահմանված արձակուրդների ժամկետներում Հաստատության նախաձեռնության դեպքում Լիազոր մարմնի կողմից կարող են կատարվել փոփոխություններ:
Լիազոր մարմինը փոփոխությունները առնվազը հինգ աշխատանքային օր առաջ համաձայնեցնում է Նախարարության հետ:
17. Նախարարությունը անհաղթահարելի ուժի առաջացման դեպքում
(եղանակային անբարենպաստ պայմաններ, սուր վարակիչ հիվանդությունների
տարածում, տարերային աղետներ և այլն) կարող է սահմանել լրացուցիչ արձակուրդ՝ բաց
թողնված ժամերը մինչև ուսումնական պարապմունքների ավարտը լրացնելու և ըստ
Հաստատության ենթակայության՝ Լիազոր մարմնին տեղեկացնելու պայմանով:
Անհաղթահարելի ուժի առաջացման դեպքում Հաստատության դիմումի հիման վրա
Լիազոր մարմինը կարող է սահմանել լրացուցիչ արձակուրդ՝ այդ մասին հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնելով Նախարարությանը:
Նախարարության ենթակայության հաստատություններում սույն հավելվածի 13րդ, 14-րդ և 15-րդ կետերով սահմանված արձակուրդների ժամկետների փոփոխու-

թյունները, ինչպես նաև Հաստատության կողմից լրացուցիչ արձակուրդի նախատեսումը
կատարվում է Հաստատության նախաձեռնությամբ, Նախարարության համաձայնությամբ:
18. Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունում արձակուրդների տևողությունը և ժամկետները, ինչպես նաև դրանցում կատարվող փոփոխությունները
սահմանում է հիմնադիրը` այդ մասին հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղյակ
պահելով Նախարարությանը:
2. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ
ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
19. Դպրոցական բաղադրիչի տնօրինման կարգ.
1) Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը հատկացվում է Ուսումնական
պլանի պետական բաղադրիչով տվյալ դասարանի պետական պարտադիր առարկայացանկում նախատեսված և (կամ) Նախարարության կողմից երաշխավորված լրացուցիչ առարկայացանկում ընդգրկված առարկաներին, հոսքային կամ առանձին
առարկաների խորացված ուսուցման ծրագրերի իրականացմանը և (կամ)
սովորողների նախասիրություններին, Հաստատության առանձնահատկություններին,
համայնքի կարիքներին համապատասխան կրթություն կազմակերպելու նպատակով,
2) Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը պետական պարտադիր առարկաներին բաշխելու դեպքում ուսուցումն իրականացվում է սույն Ուսումնական պլանի
միջնակարգ դպրոցի ինչպես նաև ավագ դպրոցի հոսքերի ուսումնական պլանների
ընդհանուր հանրակրթական առարկաների համար նախատեսված ծրագրերով,
3) Նախարարության կողմից հաստատված ծրագրերով երաշխավորվում է «Կիրառական տնտեսագիտություն» (9-րդ դասարան), «Տնտեսագիտություն» (10-11-րդ
դասարաններ), «Կյանքի հմտություններ» (2-8-րդ դասարաններ), «Բնապահպանություն»
(7-8-րդ կամ 8-9-րդ դասարաններ), «Էկոլոգիա» (8-9-րդ դասարաններ), «Էներգիայի և
ռեսուրսների օգտագործում» (7-րդ կամ 8-րդ դասարան), «Ֆերմերային գործ» (11-12-րդ դասարաններ), «Տրամաբանություն» (11-րդ դասարան), «Գրաբար» (7-րդ կամ 8-րդ և 11-րդ
դասարաններ), «Հայոց եկեղեցու պատմություն» (2-4-րդ դասարաններ), «Հայկական հարցի
պատմություն (11-րդ դասարան)», «Հոգեբանություն» (7-8-րդ դասարաններ), «Մշակույթի
պատմություն» (7-9-րդ դասարաններ), «Ձեռնարկատիրական կրթություն» (10-11-րդ դասարաններ) առարկաների ուսուցումը: Նշված առարկաների ուսուցումը այլ
դասարաններում Հաստատության կողմից կարող է իրականացվել դրանց առարկայական
ծրագրերը սահմանված կարգով Նախարարության կողմից հաստատվելուց հետո,
4) Հաստատությունը կարող է ներդնել նաև նոր առարկաներ (դասընթացներ)՝
դրանց ծրագրերը սահմանված կարգով Նախարարության կողմից հաստատվելուց հետո,
5) Հաստատության ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի
բաշխումը կատարվում է մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ՝ ելնելով Հաստատության, դասարանի պատրաստվածությունից, մանկավարժներով, ծրագրերով,
դասագրքերով և երաշխավորված լրացուցիչ առարկայացանկի որևէ առարկայի լիարժեք
ուսուցման կազմակերպման նպատակով Նախարարության կողմից հանրակրթական
ուսումնական հաստատությունների համար երաշխավորված այլ ուսումնական գրականությամբ ապահովվածությունից և ուսուցման կազմակերպման համար անհրաժեշտ այլ
պայմաններից, ինչպես նաև Նախարարության հանձնարարականներից.
6) Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի բաշխումը պարտադիր է,
7) Դպրոցական բաղադրիչով սահմանված ժամաքանակի շրջանակում դասավանդվող առարկայացանկը ամրագրվում է Հաստատության ուսումնական պլանում և
դասացուցակումֈ
20. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը 12-րդ դասարանում.
1) 12-րդ դասարանի առաջին կիսամյակում ուսումնասիրվող հանրակրթական
պետական ծրագրի Ուսումնական պլանի նորմատիվային ծավալը սահմանվում է
շաբաթական 34 դասաժամ` ապահովելով 12-րդ դասարանի ուսումնական պլանով
նախատեսված բոլոր առարկաների ուսումնասիրությունը,

2) Հաստատության 12-րդ դասարանի ուսումնական պլանով նախատեսված
առարկաների ուսումնասիրությունն ավարտվում է 12-րդ դասարանի առաջին կիսամյակի
վերջում՝ կիսամյակային
(տարեկան) գնահատականով և (կամ) ամփոփիչ
ատեստավորմամբ (պետական ավարտական քննությամբ), բացառությամբ «Նախնական
զինվորական պատրաստություն» (ՆԶՊ) և սովորողի կողմից երկրորդ կիսամյակում
ուսումնասիրության համար ընտրված առարկաների,
3) 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում սովորողի շաբաթական ուսումնական
բեռնվածությունը ձևավորվում է պարտադիր ուսումնասիրության «Նախնական
զինվորական պատրաստություն» (ՆԶՊ) (1 ժամ) առարկայի և սովորողի ընտրությամբ
առնվազն երեք առարկայի ուսումնառության համար հատկացված ժամաքանակից`
ապահովելով առնվազն 31 դասաժամ,
4) Նորմատիվային 34 դասաժամի և սովորողի ուսումնական պարտադիր
բեռնվածության 31 դասաժամի տարբերությունից մնացած 3 դասաժամը տնօրինում է
սովորողը,
5) 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում սովորողի կողմից ընտրված
առարկաներին Հաստատության ուսումնական պլանով հատկացված ժամաքանակը
տրվում է այդ առարկաների ուսումնական նյութի կրկնությանը,
6) «Նախնական զինվորական պատրաստություն» (ՆԶՊ) և սովորողի կողմից
ընտրված առարկաների ուսումնասիրությունը (կրկնությունը) ավարտվում է 12-րդ
դասարանի երկրորդ կիսամյակի վերջում՝ կիսամյակային (տարեկան) գնահատականով և
(կամ) պետական ավարտական քննությամբ,
7) 12-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակում ուսումնասիրության համար իրենց կողմից
ընտրված ուսումնական առարկաների ցանկը Հաստատության սովորողները ընթացիկ
ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում, մինչև դեկտեմբերի 1-ը գրավոր հայտնում
են Հաստատության տնօրենին: Միասնական քննություններ հանձնող սովորողները
ցանկում ներառում են նաև միասնական քննական առարկաները,
8) Եթե Հաստատության ուսումնական պլանով նախատեսված որևէ առարկա(ներ)
դասարանի սովորողներից ոչ մեկը չի ընտրել, ապա այդ առարկային(ներին)
ոււսումնական պլանով հատկացված ժամաքանակը վերաբաշխվում է տվյալ դասարանի
սովորողների կողմից ընտրված ուսումնական առարկաներին, և կազմվում է տվյալ
դասարանի 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պլանը,
9) Դասարանի ուսումնական պլանին համապատասխան` կազմվում է տվյալ
դասարանի դասացուցակը,
10) Մեկից ավելի դասարանների առկայության դեպքում կարող են ձևավորվել
միևնույն առարկան ուսումնասիրող զուգահեռ դասարանների սովորողներից կազմված
ուսումնական խմբեր: Այդ դեպքում տվյալ ուսումնական առարկայից անհրաժեշտ
գրանցումները կատարվում են առարկայական դասամատյանում: Կիսամյակային և
տարեկան գնահատականներն այնուհետև փոխանցվում են դասարանի հիմնական
դասամատյան,
11) 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում սովորողի կողմից ընտրված
առարկաների ուսումնական նյութի կրկնությունը սույն կետի 5-րդ ենթակետի
պահանջներին համապատասխան կազմակերպվում է դասարանային (դասացուցակին
համապատասխան) և արտադասարանային ինքնուրույն ուսումնական գործունեության
տեսակներով,
12) Սովորողը մասնակցում է միայն իր ընտրած առարկաների դասարանային
ուսումնական պարապմունքներին,
13)
Սովորողը
մասնակցում
է
արտադասարանային
ուսումնական
պարապմունքներին այն
դեպքում, երբ
դասացուցակով նրա
շաբաթական
բեռնվածությունը պակաս է 31 դասաժամից,
14) Սովորողի արտադասարանային պարապմունքներին մասնակցության
տևողությունը որոշվում է 31 ժամի և սովորողի դասացուցակային բեռնվածության
տարբերությամբ,

15) Արտադասարանային պարապմունքներին սովորողի(ների) մասնակցությունը
հաշվառվում է և գրանցվում համապատասխան մատյանում,
16) Արտադասարանային ինքնուրույն ուսումնական գործունեության տեսակներ
են՝ ուսուցիչների կողմից տրված հանձնարարությունների կատարումը, լրացուցիչ
ուսումնական գրականության և այլ աղբյուրների ուսումնասիրումը, գործնական և
փորձնական
աշխատանքների
կատարումը,
հիմնահարցերի
հետազոտումը,
ստեղծագործական
աշխատանքը,
տեխնիկական
սարքերով
և
գործիքներով
աշխատանքների կատարումը, գրավոր աշխատանքները, նոր տեխնոլոգիաների,
համակարգչային ծրագրերի կիրառումը, անհատական և խմբային, ինքնուրույն և
համագործակցային աշխատանքների կատարումը, ուսումնական էքսկուրսիաների
անցկացումը և այլն,
17) Սովորողն իր տնօրինմանը հատկացված 3 ժամը կարող է օգտագործել
կրթական այլ ծառայություններ ստանալու նպատակով` տվյալ Հաստատությունում կամ
այլ հաստատություններում:
21. Օտար լեզվի ընտրության կարգ.
1) Հաստատություններում դասավանդվում է երկու օտար լեզու, որոնցից մեկը
ռուսերենն է, մյուսը` անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլ լեզուներից որևէ մեկը,
2) Հաստատության ընտրությամբ երրորդ օտար լեզու (բացի ռուսերենից և մյուս
օտար լեզվից) կարելի է դասավանդել դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի հաշվին՝
5-9-րդ դասարաններում (շաբաթական 2 ժամ) և 11-12-րդ դասարաններում
(շաբաթական 2 ժամ)՝ Նախարարության կողմից հաստատված չափորոշիչների և ծրագրերի, ուսումնական գրականության հիման վրա, ուսուցման համար անհրաժեշտ
պայմանների առկայության դեպքում:
5-րդ դասարանում 3–րդ, 4-րդ և 6-րդ
դասարանում 5-րդ, 6-րդ դասարանների ծրագրերը լրիվությամբ ուսուցանելու համար
լրացուցիչ հատկացվում են մեկական ժամ՝ խմբակային պարապմունքների համար
նախատեսված ժամերից. 10-րդ դասարանում հատկացվում է շաբաթական 2 ժամ՝
խմբակային պարապմունքների համար նախատեսված ժամերից,
3) Նախարարության կողմից՝ Հաստատության մանկավարժական խորհրդի և
ըստ Հաստատության ենթակայության լիազոր մարմնի առաջարկությունների հիման
վրա, կարող է փոխարինվել Հաստատությունում դասավանդվող երկրորդ օտար լեզուն
(անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլն) այլ օտար լեզվով, ինչպես նաև որոշվել
նոր հիմնադրված Հաստատությունում դասավանդվող երկրորդ օտար լեզուն:
3. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
22. Հանրակրթական դպրոցի դասարանը կազմավորվում է տվյալ դասարան
փոխադրված և ընդունված սովորողների ընդհանուր թվի միջին թվաբանականի
հաշվարկով: Տարրական և միջին դպրոցների դասարաններում սովորողների թիվը
սահմանվում է 25-30, իսկ ավագ դպրոցում՝ 20-25 սովորող: Դասարանում սովորողների
առավելագույն թիվը տարրական և միջին դպրոցում չի կարող գերազանցել 35-ը, ավագ
դպրոցում՝ 30-ը: Հիմնադրի կողմից սահմանված խտությունից ավելի պակաս խտությամբ
դասարան կարող է բացվել Հաստատության ֆինանսական միջոցների առկայության
դեպքում՝ Հաստատության խորհրդի որոշմամբ:
23. Տարրական դպրոցում «Ռուսաց լեզու», «Օտար լեզու» և «Շախմատ», միջին
դպրոցում և ավագ դասարաններում «Հայոց լեզու», «Ռուսաց լեզու», «Օտար լեզու» և
«Ինֆորմատիկա» (համակարգչային դասարանի առկայության դեպքում) առարկաների
պարապմունքներին դասարանը կարելի է բաժանել երկու խմբի, եթե սովորողների թիվը 26
և ավելի է:
24. Դասարանը նույն կարգով կարող է կիսվել երկու խմբի նաև Նախարարության
երաշխավորած «Գրաբար» (7-րդ կամ 8-րդ, 11-րդ դասարաններ) առարկայի պարապմունքների ժամանակ՝ դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը այդ առարկային տրամադրելու
դեպքումֈ

25. «Տեխնոլոգիա»
առարկայի (5-7-րդ դասարաններ) պարապմունքներին
դասարանը կիսվում է երկու խմբի՝ տղաների և աղջիկների, եթե տվյալ դասարանի
ընդհանուր աշակերտների թիվը 12 և ավելի է (ուսուցումը կազմակերպվում է
յուրաքանչյուր խմբի համար հաստատված համապատասխան առարկայական
ծրագրով):
26. Անհրաժեշտության դեպքում Հաստատությունն իրավասու է վերաբաշխելու
առարկաների
ուսուցմանը
Ուսումնական
պլանով
հատկացված
ժամերը`
պահպանելով տվյալ առարկայի տարեկան ընդհանուր ժամաքանակը:
27. 8-11-րդ դասարաններում Նախարարության կողմից երաշխավորված ծրագրի և ուսումնական նյութերի հիման վրա դասավանդվում է «Առողջ ապրելակերպ»
դասընթացը, որին յուրաքանչյուր դասարանում տարեկան տրամադրվում է 14
դասաժամ.
1) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացին տրամադրված ժամաքանակը ձևավորվում
է «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի տարեկան ժամաքանակից առանձնացված 14 դասաժամի
հաշվին,
2) «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի ծրագրով նախատեսված ուսումնական նյութերը
ենթարկվում են թեմատիկ վերաբաշխման` պահպանելով տվյալ դասարանի համար
Նախարարության հաստատած ծրագրային ամբողջ ծավալը,
3) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը դասավանդվում է ուսումնական
պարապմունքների ընթացքում,
4) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի ընթացիկ գնահատում չի կատարվում:
Դասամատյանում դասընթացի գրանցումները կատարվում են առանձին էջում:
28. 6-12-րդ դասարաններում «Հայոց լեզու», «Մաթեմատիկա», «Ինֆորմատիկա»,
«Քիմիա», «Ֆիզիկա», «Կենսաբանություն», «Հայոց պատմություն» և այլ առարկաների
ծրագրերով ամսական առնվազն 1 (մեկ) ժամ ուսուցումը կազմակերպվում է
համակարգչային կաբինետում (դրա առկայության դեպքում)` ելնելով յուրաքանչյուր
առարկայից մատուցվող ուսումնական նյութի բովանդակային և դասավանդման
մեթոդական պահանջներից: Այն առավել արդյունավետ իրականացնելու համար
անհրաժեշտ է օգտագործել ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի կայքում
(http://www.aniedu.am/),Կրթության ազգային ինստիտուտի կրթական ալիքում
(https://www.youtube.com/user/Ruzaniko), http://informatika.am/ կայքում և «Հայկական
կրթական միջավայրի պաշարների շտեմարանում» (http://lib.armedu.am) տեղադրված
էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը:
29. 6-7-րդ դասարաններում «Կերպարվեստ» և «Երաժշտություն» առարկաներից
մեկը Հաստատության ընտրությամբ դասավանդվում է առաջին, մյուսը` երկրորդ
կիսամյակում՝ ապահովելով սույն հավելվածով սահմանված՝ տվյալ առարկայի
տարեկան ընդհանուր ժամաքանակի պահպանման պահանջը:
30. «Հայոց պատմություն» և «Համաշխարհային պատմություն» առարկաների
համաժամանակյա թեմաների ուսուցումն ապահովելու նպատակով ուսուցիչներին
իրավունք է տրվում մասնակի փոփոխություններ կատարելու նշված առարկաների
դասացանկում՝ պահպանելով յուրաքանչյուր առարկային հատկացված տարեկան
ընդհանուր ժամաքանակը:
31. Հաստատությունում, ըստ կրթական ծրագրերի աստիճանների, տարրական,
միջին և ավագ դպրոցներում հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողների
համար «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ուսուցումը կարող է իրականացվել
«Հանրակրթական դպրոցի հատուկ բժշկական խմբերի «Ֆիզիկական կուլտուրա»
առարկայի 1-12-րդ դասարանների ծրագրով», Հաստատության խմբակների համար
նախատեսված ժամաքանակի շրջանակում կամ տվյալ դասարանի «Ֆիզիկական
կուլտուրա» առարկայի դասաժամերին՝ անհատական ծրագրով: Հաստատությունում
հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողների գնահատում «Ֆիզիկական
կուլտուրա» առարկայից չի կատարվում:

4. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ԳՈՐԾՈՂ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ
ՀՈՍՔԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԱՎԱԳ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ 2019-2020
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ:
ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
32.Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող
առանձին գործող ավագ դպրոցի (այսուհետ` Ավագ դպրոց) ՈՒսումնական պլանները
սահմանում են հոսքային ուսուցման ծրագրեր իրականացնող Ավագ դպրոցում միջնակարգ կրթության բովանդակության կառուցվածքը՝ ըստ տարբերակված հոսքերի,
հանրակրթական ուսումնական առարկաներին հատկացվող շաբաթական ժամաքանակները` ըստ բաղադրիչների և սովորողների շաբաթական ուսումնական
բեռնվածության առավելագույն չափը` ըստ դասարանների:
33.Ավագ դպրոցում երաշխավորվում են հոսքերի հետևյալ խմբերը`
1) հիմնական - հումանիտար, բնագիտամաթեմատիկական, արհեստագործական,
2) ընդհանուր:
34. Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարանների ՈՒսումնական պլանները ըստ հոսքերի
տրված են՝
1) ընդհանուր հոսքը` «Հաստատության ուսումնական պլան»-ում (համաձայն
աղյուսակ 1-ի),
2) հումանիտար հոսքը` «Հանրակրթական ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի
X-XII դասարանների ուսումնական պլան»-ում (համաձայն աղյուսակ 2-ի),
3) բնագիտամաթեմատիկական հոսքը` «Հանրակրթական ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի X-XII դասարանների ուսումնական պլան»-ում (համաձայն
աղյուսակ 3-ի),
4) արհեստագործական հոսքը` «Հանրակրթական ավագ դպրոցի արհեստագործական հոսքի X-XII դասարանների ուսումնական պլան»-ում (համաձայն
աղյուսակ 4-ի):
35. Ուսումնական պարապմունքները Ավագ դպրոցում սկսվում են 2019թ. սեպտեմբերի 1-ին և ավարտվում 2020 թվականի մայիսի 22-ին` 5-օրյա աշխատանքային
շաբաթվա և մայիսի 23-ին՝ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում՝ ապահովելով
ոչ պակաս, քան 34 ուսումնական շաբաթ Ավագ դպրոցի յուրաքանչյուր դասարանի համար:
36. Ուսումնական պլանի ընդհանուր հանրակրթական, հոսքային, դպրոցական
բաղադրիչներն ուղղված են հանրակրթության պետական չափորոշչով, առարկայական չափորոշիչներով և ծրագրերով ամրագրված գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների ապահովմանըֈ
37. Ավագ դպրոցում գործում է գնահատման տաս միավորային սանդղակֈ Ընթացիկ
գնահատման ժամանակ կարող է կիրառվել նաև գնահատման այլ սանդղակ, որը բերվում
է տաս միավորային գրանցման: Պետական ավարտական քննությունների ժամանակ
կիրառվող գնահատման սանդղակները բերվում են
տաս կամ 20 միավորային
գրանցմանֈ
38. Ավագ դպրոցում խմբային ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը դասն
է:
39. Սովորողների ընթացիկ գնահատականների հիման վրա ձևավորվում են
կիսամյակային, իսկ կիսամյակային գնահատականների միջինացմամբ տարեկան
գնահատականները: 12-րդ դասարանի ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր
առարկաներից տարեկան գնահատականները նշանակվում են առաջին կիսամյակի
վերջում, բացառությամբ «Նախնական զինվորական պատրաստություն» առարկայի և
սովորողի ընտրությամբ 2-րդ կիսամյակում ուսումնասիրվող /կրկնվող/ առարկաների:
40. Ուսումնական պարապմունքների ընթացքում 10-12-րդ դասարանների սովորողներին տրվում են արձակուրդներ՝ 2019 թվականի հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 3-ը

ներառյալ, ձմեռային՝ 2019 թվականի դեկտեմբերի 23-ից 2020 թվականի հունվարի 7-ը
ներառյալ, գարնանային՝ 2020 թվականի մարտի 23-ից 29-ը ներառյալ:
41. Հոսքային ուսուցման առարկաների դասերին դասարանի միջին խտությունը
կարող է սահմանվել 12-15 սովորող` ոլորտը կարգավորող նորմերի պահպանմամբ:
42. Ավագ դպրոցի Ուսումնական պլանների ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչի «Հայոց լեզու», «Ռուսաց լեզու», «Օտար լեզու», «Ինֆորմատիկա» (համակարգչային դասարանի առկայության դեպքում) առարկաների և արհեստագործական մասնագիտական դասընթացների դասաժամերին դասարանը կարող է բաժանվել երկու
խմբի, եթե տվյալ դասարանի սովորողների թիվը 20 և ավելի է:
43. Ավագ դպրոցի միևնույն դասարանի(ների) սովորողները ընդհանուր
հանրակրթական բաղադրիչի շրջանակում ուսումնասիրվող երկրորդ օտար լեզվի
(անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն կամ որևէ այլ լեզու) դասաժամին խմբավորվում
են ըստ իրենց կողմից հիմնական դպրոցում ուսումնասիրված օտար լեզվի` անկախ
սովորողների թվից, բայց ոչ ավելի, քան երեք օտար լեզվի (բացի ռուսերենից) համար:
44. 12-րդ դասարանում ուսումնական գործընթացը իրականացվում է սույն
Հավելվածի 20-րդ կետի պահանջներին համապատասխան:
45. Օրինակելի ուսումնական պլանների կառուցվածքը.
Հոսքային (խորացված) ուսուցման Ուսումնական պլանները կազմված են ընդհանուր հանրակրթական, հոսքային (արհեստագործական հոսքում` մասնագիտական)
և դպրոցական բաղադրիչներից.
1) Ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչը ներառում է հանրակրթական ուսումնական առարկան(երը) և յուրաքանչյուր առարկայի համար նախատեսված շաբաթական
ժամաքանակները՝ ըստ դասարանների: Ընդհանուր հանրակրթական առարկաները
պարտադիր են տվյալ հոսքի (ենթահոսքի) համար,
2) Հոսքային բաղադրիչով սահմանված ժամաքանակը տրամադրվում է խորացված
ուսուցմամբ առարկաների դասավանդմանը, իսկ արհեստագործական հոսքում`
մասնագիտական դասընթացներին: Հոսքային բաղադրիչում ընդգրկված առարկաները
(դասընթացները) ուղղված են սովորողի հետագա մասնագիտական կրթության հիմքերի
ստեղծմանը և հանրակրթությունից մասնագիտական կրթության անցման շարունակականության ապահովմանը, իսկ արհեստագործական հոսքի պարագայում`
նախնական մասնագիտական կրթության որոշակի որակավորումների շրջանակում
համապատասխան հմտությունների ձեռքբերմանը,
3) Նախարարությունը, հաշվի առնելով տվյալ Ավագ դպրոցի առանձնահատկությունները,
խորացված ուսուցմամբ առարկաների ցանկում կատարում է
փոփոխություներ՝ տվյալ հոսքի խորացված ուսուցման առարկաներին ավելացնելով նոր
առարկա(ներ)՝ Ավագ դպրոցի առաջարկության և սահմանված կարգով հաստատված
առարկայական ծրագրի(երի) առկայության դեպքում,
4) Դպրոցական բաղադրիչն ընդգրկում է հոսքային ուսուցման բովանդակությունը
լրացնող ընտրովի (լրացուցիչ) առարկաները, դասընթացները և դրանց ուսուցման համար
ըստ դասարանների նախատեսված ժամաքանակները: Այս բաղադրիչը տնօրինում է
դպրոցը` ղեկավարվելով Նախարարության կողմից հաստատված լրացուցիչ առարկայացանկով,
5) Ավագ դպրոցը Ուսումնական պլանների հիման վրա ընդհանուր հանրակրթական, հոսքային և դպրոցական բաղադրիչների տնօրինմամբ մշակում է յուրաքանչյուր
հոսքի` տվյալ ուստարվա ենթահոսքերի իր ուսումնական պլանները: Ենթահոսքերի
ուսումնական պլանները կազմելիս դպրոցն ընդհանուր հանրակրթական և հոսքային
բաղադրիչներով նախատեսված ժամաքանակի բաշխումից հետո մնացած ժամաքանակը
հատկացնում է դպրոցական բաղադրիչին,
6) Ընդհանուր հանրակրթական, հոսքային և դպրոցական բաղադրիչները ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից,

7) 10-11-րդ դասարաններում և 12-րդ դասարանի առաջին կիսամյակում
շաբաթական ուսումնական պարտադիր բեռնվածությունը բոլոր հոսքերում
սահմանվում է 34 դասաժամ:
46. Դպրոցական բաղադրիչի տնօրինման կարգը հոսքային ուսուցմամբ դասարաններում.
1) Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը տրամադրվում է Նախարարության
կողմից հաստատված լրացուցիչ առարկայացանկի, ինչպես նաև տվյալ հոսքային
ուսուցմամբ դասարանի ընդհանուր հանրակրթական և հոսքային ուսուցման
բաղադրիչների առարկաներին,
2) Ավագ դպրոցի խորացված ուսուցմամբ հոսքերի համար կարող են
երաշխավորվել լրացուցիչ հետևյալ՝ «Գրաբար» (11-րդ դասարան), «Արտասահմանյան
գրականություն» (11-րդ դասարան), «Բանահյուսություն» (հին և միջնադարյան շրջան,
11-րդ դասարան), «Ճարտասանություն» (11-րդ դասարան), «Արևմտահայերեն» (10-րդ
կամ 11-րդ դասարան), «Պետության և իրավունքի հիմունքներ» (11-րդ դասարան),
«Հայկական հարցի պատմություն» (11-րդ դասարան), «Հնագիտություն» (10-րդ
դասարան), «Ազգագրություն» (10-րդ դասարան), «Հայաստանի հարակից երկրների
պատմություն» (11-րդ դասարան), «Կրոնի պատմություն» (11-րդ դասարան), «Արվեստի
պատմություն»
(10-11-րդ
դասարաններ),
«Հայոց
եկեղեցու
պատմություն»
(բնագիտամաթեմատիկական հոսք, 10-11-րդ դասարաններ), «Քրիստոնեական
բարոյագիտություն» (12-րդ դասարան), «Տնտեսագիտություն» (10-11-րդ դասարան),
«Բարոյագիտություն» (10-րդ դասարան), «Տրամաբանություն (11-րդ դասարան),
«Թվային համակարգեր» (10-րդ դասարան), «Երկրաչափության հիմունքներ» (12-րդ
դասարան),
«Դիսկրետ
մաթեմատիկայի
տարրեր»
(11-րդ
դասարան),
«Աստղագիտություն» (10-11-րդ դասարաններ), «Ռադիոէլեկտրոնիկա» (11-րդ
դասարան), «Բնօգտագործման և բնապահպանության հիմունքներ» (10-11-րդ
դասարաններ), «Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման հիմունքներ» (10-11-րդ
դասարաններ), «Կիրառական քիմիա» (11-րդ դասարան), «Գիտական ճանաչողության
հիմունքներ» (11-րդ դասարան), «Բնական գիտությունները և մաթեմատիկան» (10-րդ
դասարան),
«Բնագիտական
մտքի
պատմություն»
(11-րդ
դասարան),
«Երկրագիտություն» (ուսումնասիրվող օտար լեզվով), «Քերականություն և
բառագիտություն»
(ուսումնասիրվող
օտար
լեզվով),
«Գրականություն»
(ուսումնասիրվող օտար լեզվով), «Մասնագիտական կողմնորոշում» (10-րդ կամ 11-րդ
դասարան), «Ձեռնարկատիրական կրթություն» (10-11-րդ դասարաններ) առարկաների
ուսուցումը՝
դրանց
առարկայական
ծրագրերը
Նախարարության
կողմից
հաստատվելուց հետո,
3) Հաստատությունը կարող է ներդնել նաև նոր առարկաներ (դասընթացներ)՝
դրանց ծրագրերը սահմանված կարգով Նախարարության կողմից հաստատվելուց
հետո:
47. 10-11-րդ դասարաններում Նախարարության կողմից երաշխավորված ծրագրի և ուսումնական նյութերի հիման վրա դասավանդվում է «Առողջ ապրելակերպ»
դասընթացը, որին յուրաքանչյուր դասարանում տարեկան տրամադրվում է 14
դասաժամ.
1) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացին տրամադրված ժամաքանակը ձևավորվում է «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի տարեկան ժամաքանակից առանձնացված 14
դասաժամի հաշվին,
2) «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի ծրագրով նախատեսված ուսումնական նյութերը
ենթարկվում են թեմատիկ վերաբաշխման` պահպանելով տվյալ դասարանի համար
Նախարարության հաստատած ծրագրային ամբողջ ծավալը,
3) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը դասավանդվում է ուսումնական
պարապմունքների ընթացքում,
4) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի ընթացիկ գնահատում չի կատարվում:
Դասամատյանում դասընթացի գրանցումները կատարվում են առանձին էջում:

48. Օտար լեզվի ընտրության կարգ.
1) Ավագ դպրոցում դասավանդվում է առնվազն երկու օտար լեզու, որոնցից
մեկը ռուսերենն է, մյուսը` անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն կամ որևէ այլ լեզու,
2) Հաստատության ընտրությամբ երրորդ (հիմնական և մյուս օտար լեզվից բացի)
օտար լեզու (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլն) կարելի է դասավանդել Նախարարության
կողմից
հաստատված
համապատասխան
առարկայական
չափորոշիչներով և ծրագրերով (շաբաթական երկու ժամ), ուսումնական գրականության
հիման վրա, ուսուցման համար անհրաժեշտ պայմանների առկայության դեպքում,
3) Ավագ դպրոցը դասավանդվող օտար լեզուն կարող է փոխարինել այլ օտար
լեզվով` Նախարարության որոշմամբֈ Նախարարությունը քննարկում է Ավագ դպրոցի
մանկավարժական խորհրդի առաջարկությունը օտար լեզվի փոխարինման վերաբերյալ և
կայացնում համապատասխան որոշում,
4) Նոր հիմնադրված Ավագ դպրոցում դասավանդվող երկրորդ օտար լեզուն
Հաստատության մանկավարժական խորհրդի առաջարկությամբ որոշում է Նախարարությունը:
49. Սույն հավելվածի աղյուսակների պարզաբանումներ.
1) Սույն հավելվածի Աղյուսակ 2-ում՝
ա. «1» նշագրումը նշանակում է, որ որպես խորացված ուսուցման առարկաներ՝
սովորողն ընտրում է բերված ցանկից մինչև չորս առարկա,
բ. «2» նշագրումը նշանակում է, որ բնագիտական առարկաներ են համարվում
«Ֆիզիկան», «Քիմիան», «Կենսաբանությունը» և «Աշխարհագրությունը»,
գ. «Օտար լեզու-1» և «Ռուսաց լեզու-1» առարկաներն ընտրելու դեպքում սովորողը
չի ուսումնասիրում «Օտար լեզու-2» և «Ռուսաց լեզու-2» առարկաները:
2) Սովորողը խորացված ուսուցմամբ առարկայացանկից (հոսքային բաղադրիչ)
ընտրում է որոշակի թվով առարկաներ՝ համաձայն սույն կետի 1-ին ենթակետի «ա»
պարբերության պարզաբանման: Այդ դեպքում սովորողը չի ուսումնասիրում
Ուսումնական պլանի ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչում ընդգրկված միևնույն
առարկաները,
3) Հումանիտար հոսքի որևէ ենթահոսքի առարկաների` հոսքային և ընդհանուր
հանրակրթական բաղադրիչներով սահմանված ժամաքանակի բաշխումից հետո մնացած
ժամաքանակը տրվում է Ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչին: Դպրոցական
բաղադրիչի ժամաքանակը բաշխվում է սույն հավելվածի 19-րդ կետի համաձայն
պահպանելով տվյալ դասարանի համար Ուսումնական պլանով սահմանված
շաբաթական ժամաքանակը: Ուսուցումը կազմակերպվում է Արցախի Հանրապետության
կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի կողմից հաստատված հոսքային և/կամ
ընդհանուր հանրակրթական առարկաների ծրագրերով՝ ուսուցչի ընտրությամբ,
4) Ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի Ուսումնական պլանով (համաձայն սույն
հավելվածի Աղյուսակ 2-ի)՝ 11-րդ դասարանում դպրոցական բաղադրիչում ձևավորված
ժամաքանակից 0.5 ժամ կարող է հատկացվել «Հասարակագիտություն» առարկային`
հանրակրթական դպրոցի ընդհանուր հոսքի համար նախատեսված ծրագրով ուսուցում
կազմակերպելու նպատակով (համաձայն սույն հավելվածի Աղյուսակ 1-ի),
5) Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի Ուսումնական պլանով
(համաձայն սույն հավելվածի Աղյուսակ 3-ի)՝
ա. «1» նշագրումը նշանակում է, որ որպես խորացված ուսուցման առարկաներ՝
սովորողն ընտրում է բերված ցանկից մինչև երեք առարկա,
բ. «2» նշագրումը նշանակում է, որ բնագիտական առարկաներ են համարվում
«Ֆիզիկան», «Քիմիան», «Կենսաբանությունը» և «Աշխարհագրությունը»,
գ. «Օտար լեզու-1» առարկան ընտրելու դեպքում սովորողը չի ուսումնասիրում
«Օտար լեզու-2» առարկան:
6) Սույն հավելվածի Աղյուսակ 3-ում՝

ա. Սովորողը խորացված ուսուցմամբ առարկայացանկից (հոսքային բաղադրիչ)
առարկա(ներ) ընտրելու դեպքում չի ուսումնասիրում Ուսումնական պլանի Ընդհանուր
հանրակրթական բաղադրիչում ընդգրկված միևնույն առարկան(երը),
բ. Բնագիտամաթեմատիկական հոսքի որևէ ենթահոսքի առարկաների` հոսքային և
ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչներով սահմանված ժամաքանակի բաշխումից
հետո մնացած ժամաքանակը տրվում է Ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչին,
գ. Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը բաշխվում է սույն հավելվածի 19-րդ
կետի համաձայն
«Դպրոցական բաղադրիչի տնօրինման կարգի» համաձայն՝
պահպանելով տվյալ դասարանի համար Ուսումնական պլանով սահմանված
շաբաթական ժամաքանակը: Ուսուցումը կազմակերպվում է հոսքային և ընդհանուր
հանրակրթական առարկաների՝ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարի կողմից հաստատված առարկայական ծրագրերով՝ ուսուցչի
ընտրությամբ,
դ. 11-12-րդ դասարաններում «Հասարակագիտություն» առարկան ուսումնասիրվում է հանրակրթական դպրոցի հումանիտար և բնագիտամաթեմատիկական
հոսքերի համար նախատեսված ծրագրով,
ե. Եթե սովորողը 12-րդ դասարանում չի ուսումնասիրում «Օտար լեզու-1»
առարկան, ապա շարունակում է ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչում ընդգրկված
«Օտար լեզու-2» և «Ռուսաց լեզու» առարկաների համապատասխան ծրագրերի
ուսումնասիրությունը,
զ. «Համաշխարհային պատմություն» առարկան ավագ դպրոցի մանկավարժական
խորհրդի որոշմամբ կարող է ընդգրկվել սույն հավելվածի Աղյուսակ 3-ի ընդհանուր
հանրակրթական բաղադրիչի առարկայացանկում և ուսումնասիրվել առարկայի`
ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար երաշխավորված ծրագրով,
7) Սույն հավելվածի Աղյուսակ 4-ում,
ա. «1» նշագրումը նշանակում է, որ մասնագիտական դասընթացներ (առարկաներ)
են համարվում դպրոցի կողմից իրականացվող նախամասնագիտական ուսումնական
ծրագրերը,
բ. «2» նշագրումը նշանակում է, որ բնագիտական առարկաներ են համարվում
«Ֆիզիկան», «Քիմիան», «Կենսաբանությունը» և «Աշխարհագրությունը»,
8) Ավագ դպրոցի արհեստագործական հոսքի Ուսումնական պլանով (համաձայն
սույն հավելվածի Աղյուսակ 4-ի),
ա. Մասնագիտական դասընթացների (առարկաների) ժամաքանակը ներառում է
նաև պրակտիկ ուսուցման ժամերը,
բ. Ուսումնական պլանով 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակի ժամաքանակը
տնօրինվում է սույն հավելվածի 20-րդ կետով սահմանված կարգով՝ ներառյալ
ուսումնական պրակտիկայի կազմակերպումը: Ուսուցումը կազմակերպվում է Արցախի
Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի կողմից հաստատված
հոսքային և/կամ ընդհանուր հանրակրթական առարկաների ծրագրերով՝ ուսուցչի
ընտրությամբ,
գ. «Համաշխարհային պատմություն» առարկան դպրոցի մանկավարժական
խորհրդի որոշմամբ կարող է ընդգրկվել ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչի
առարկայացանկում և ուսումնասիրվել առարկայի` ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար երաշխավորված ծրագրով (համաձայն սույն հավելվածի
Աղյուսակ 4-ի),
9) Ռուսերենով ուսուցմամբ միջնակարգ հանրակրթական դպրոցի (դասարանի)
Ուսումնական պլանի (համաձայն սույն հավելվածի Աղյուսակ 6-ի)՝ «Մայրենի» (հայերեն)
առարկայի դասաժամերը 1-ին դասարանի 1-ին կիսամյակում հատկացվում են բանավոր
խոսքի զարգացմանը, 2-րդ կիսամյակում՝ տառուսուցմանը,
10) Ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների Ուսումնական պլանով (համաձայն
սույն հավելվածի Աղյուսակ 6-ի)՝ 6-9-րդ դասարաններում «Հայոց եկեղեցու պատմությանը»
լրացուցիչ դասաժամեր չեն հատկացվում,

11) Տնային և հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժվող երեխաների
անհատական ուսուցման Ուսումնական պլանով (համաձայն Աղյուսակ 7-ի)՝ և տնային ու
հիվանդանոցային պայմաններում երևակարատև բուժվող չափավոր և ծանր
հետամնացություն ունեցող երեխաների անհատական ուսուցման ուսումնական պլանով
(համաձայն Աղյուսակ 8-ի),
ա. Ռուսերենով ուսուցման դեպքում ռուսաց լեզվին տրվում են հայերենի
(տարրական դպրոցում՝ «Մայրենի», միջին և ավագ դպրոցում՝ «Հայոց լեզու և
գրականություն» առարկաների) համար հատկացված դասաժամերը` ապահովելով
նույն ժամաքանակի սահմաններում նաև ռուս գրականության ուսուցումը, իսկ
ռուսերենի համար նախատեսված ժամաքանակը տրվում է հայոց լեզվի ուսուցմանը: 1ին դասարանում ռուսաց լեզվին հատկացված ժամաքանակից 2 ժամը տրվում է
հայերենի (Մայրենի) ուսուցմանը,
բ. Տնային պայմաններում ուսուցում կազմակերպվում է բնակավայրը սպասարկող
բուժհիմնարկի փաստաթղթերի հիման վրա (եթե բուժման ընթացքը տնային պայմաններում շարունակվելու է մեկ ամսից ավելի)` ըստ Հաստատության ենթակայության՝
համապատասխան Լիազորված մարմնի գիտությամբ: Տնային ուսուցում կազմակերպվում է վնասվածքների և հիվանդությունների դեպքում, որոնք հանգեցնում են
տեղաշարժման սահմանափակման կամ տնային պայմաններում խնամքի կամ
մեկուսացման կազմակերպված անհրաժեշտության՝ հիվանդության սկզբից 22 և ավելի
օր տևողությամբ,
գ. Տնային պայմաններում ուսուցման կազմակերպումն իրականացնում է այն
Հաստատությունը, որտեղ հաշվառված է սովորողը,
դ. Տնային պայմաններում ուսուցում կազմակերպող ուսուցիչները վճարվում են
դրույքաչափով, եթե ուսուցումը նախատեսվում է ամբողջ ուստարվա համար, մնացած
դեպքերում՝ ժամավճարով,
ե. Հիվանդանոցներում երկարատև բուժվող երեխաների ուսուցումը կազմակերպվում է` ըստ դասարանների՝ վերոնշյալ կարգի պահպանմամբ, տվյալ բուժհաստատությունը սպասարկող ուսումնական Հաստատության կողմից (համաձայն
Աղյուսակ 7-ի):
Աղյուսակ 1
Հաստատության ուսումնական պլան
Ուսումնական առարկաներ
Մայրենի
Հայոց լեզու
Գրականություն
Հայ գրականություն
Ռուսաց լեզու
Օտար լեզու
Մաթեմատիկա
Երաժշտություն
Կերպարվեստ
Ես և շրջակա աշխարհը
Հայրենագիտություն
Բնագիտություն
Աշխարհագրություն
Հայաստանի աշխարհագրություն
Հայոց պատմություն
Համաշխարհային պատմ.
Հայոց եկեղեցու պատմ.
Հասարակագիտություն

I
7
4
2
2
-

II
8
2
4
1
1
1
-

III
8
2
2
4
1
1
1
-

Շաբաթական ժամերի քանակը
IV V VI VII VIII IX
8
7
6
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
4
5
5
1
1 0.5 0.5 1
1 0.5 0.5 2
1
2
2
1
1
2
2
- 1.5 1.5 1.5 1.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

X
2
2
2
2
2
2
1
1
2

XI
2
3
2
2
1
2
1
1
2

XII
2
3
2
2
1
2
1
2

Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
Ինֆորմատիկա
Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն
Տեխնոլոգիա
ՆԶՊ
Ֆիզկուլտուրա
Շախմատ
Դպրոցական բաղադրիչ
Ընդամենը

2
3
20

2
2
2
1
24

1
2
2
2
26

1
2
2
2
28

1
3
2
29

1
1
3
2.5
31

3
2
1
2
1
2
2
3
2.5
34

3
3
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
2.5 2.5
35 35

2.5
1.5
1
3
2
2
1
3
2
34

2.5
1.5
1
3
2
2
1
3
2
34

2.5
1.5
1
3
2
2
1
1.5
4,5
34

Աղյուսակ 2
Ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի ուսումնական պլան
X-XII դասարաններ
Առարկայախումբ

Խորացված
ուսուցմամբ
առարկաներ 1

Ընդհանուր
հանրակրթական
առարկաներ

Ընդամենը

Առարկա

Հոսքային բաղադրիչ
Հայոց լեզու-1

Շաբաթական
ժամերի քանակը
X
XI
XII
2

2

3

Հայ գրականություն-1
Հայոց պատմություն-1
Համաշխ. պատմություն-1
Օտար լեզու-1
Ռուսաց լեզու-1 (Ռուսաց լեզու, Ռուս
գրականություն)
Ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչ
Հայոց լեզու

3
3
3
3
3

4
5
5
5
5

5
8
8
8
8

2

2

2

Հայ գրականություն
Հայոց պատմություն
Համաշխ. պատմություն
Հասարակագիտություն
Օտար լեզու-2
Ռուսաց լեզու-2
Հայոց եկեղեցու պատմություն
Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և մաթ.
անալիզի տարրեր, Երկրաչափություն)
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա 2
Ինֆորմատիկա
Ֆիզկուլտուրա
ՆԶՊ
Դպրոցական բաղադրիչ

2
2
2
2
2
2
1
3

3
2
1
1.5
2
2
1
3

3
2
1
1
2
2
3

2
1
1
1
1
3
1

1
1
1
3
1

1
1
1

34

34

34

Աղյուսակ 3
Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի ուսումնական պլան
X-XII դասարաններ
Առարկայախումբ

Խորացված
ուսուցմամբ
առարկաներ 1

Ընդհանուր
հանրակրթական
առարկաներ

Առարկա

Շաբաթական ժամերի
քանակը
X
XI
XII

Հոսքային բաղադրիչ
Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և մաթ.
անալիզի տարրեր, Երկրաչափություն) -1
Ֆիզիկա - 1
Քիմիա - 1
Կենսաբանություն -1
Աշխարհագրություն -1
Ռուսաց լեզու-1 (Ռուսաց լեզու, Ռուս
գրականություն)
Օտար լեզու -13
Ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչ
Հայոց լեզու
Հայ գրականություն
Հայոց պատմություն
Հասարակագիտություն
Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և մաթ.
անալիզի տարրեր, Երկրաչափություն)
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա 2
Ինֆորմատիկա
Օտար լեզու-2
Ռուսաց լեզու
Ֆիզկուլտուրա
ՆԶՊ
Դպրոցական բաղադրիչ

Ընդամենը

7

8

8

4
4
4
3
3

5
5
5
5
5

8
8
8
8
8

3

5

8

2
2
2
2
5

2
2
2
1,5
5

2
2
2
1
5

2
1
1
1
1
2
1
3
1

1
1
1
2
2
1
3
1

1
1
2
1
1
1

34

34

34

Աղյուսակ 4
Ավագ դպրոցի արհեստագործական հոսքի ուսումնական պլան
X-XII դասարաններ
Առարկայախումբ

Ուսումնական առարկաներ

Շաբաթական
ժամերի քանակը
X
XI
XII

Հոսքային բաղադրիչ
Մասնագիտական
դասընթացներ (առարկաներ)1

Ընդհանուր հանրակրթական
առարկաներ

9

13

15.5

Ընդհանուր հանրակրթական
բաղադրիչ
Հայոց լեզու

2

2

2

Հայ գրականություն
Հայոց պատմություն
Օտար լեզու
Ռուսաց լեզու
Հասարակագիտություն
Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և մաթ.

2
2
2
2
2
3

2
2
2
2
1
3

2
2
2
2
1
3

անալիզի տարրեր, Երկրաչափություն)
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա2
Բնագիտական առարկա2
Բնագիտական առարկա2
Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ
Ֆիզկուլտուրա
ՆԶՊ
Դպրոցական բաղադրիչ
Ընդամենը

2
1
1
1
1
3
1

1
1
1
3
1

1
1
1.5
1

34

34

34

Աղյուսակ 5
Ռուսերենի խորացված ուսուցմամբ I-IX դասարանների
ուսումնական պլան
Ուսումնական առարկաներ
Մայրենի
Հայոց լեզու
Գրականություն
Ռուսաց լեզու
Օտար լեզու
Մաթեմատիկա
Երաժշտություն
Կերպարվեստ
Ես և շրջակա աշխարհը
Բնագիտություն
Աշխարհագրություն
Հայաստանի աշխարհագրություն
Համաշխարհային պատմություն
Հայոց պատմություն
Հայոց եկեղեցու պատմություն
Հայրենագիտություն
Հասարակագիտություն
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
Ինֆորմատիկա
Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն
Տեխնոլոգիա
ՆԶՊ
Ֆիզկուլտուրա
Շախմատ
Դպրոցական բաղադրիչ
Ընդամենը

I
7
4
2
2
2
3
20

II
8
3
4
1
1
1
2
2
2
24

Շաբաթական ժամերի քանակը
III
IV
V
VI
VII
VIII
8
8
7
6
3
2
2
3
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
4
4
5
5
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
0.5
0.5
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1.5
1.5
1.5
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
3
3
3
3
2
2
1
1
1.5
1.5
1.5
26
28
29
31
34
35

IX
2
3
4
2
2
1
1.5
1
1
3
2
1
2
2
2
1
3
1.5
35

Աղյուսակ 6
Ռուսերենով ուսուցմամբ միջնակարգ հանրակրթական
դպրոցի (դասարանի) ուսումնական պլան
Ուսումնական առարկաներ
I
Ռուսաց լեզու
Ռուս գրականություն
Մայրենի
Հայոց լեզու
Գրականություն
Հայ գրականություն
Օտար լեզու
Մաթեմատիկա
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
Ես և շրջակա աշխարհը
Բնագիտություն
Երաժշտություն
Տեխնոլոգիա
Կերպարվեստ
Հայաստանի աշխարհ.
Աշխարհագրություն
Հայրենագիտություն
Հայոց պատմություն
Համաշխարհային պատմություն
Հայոց եկեղեցու պատմ.
Հասարակագիտություն
Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն
Ինֆորմատիկա
ՆԶՊ
Ֆիզկուլտուրա
Շախմատ
Դպրոցական բաղադրիչ
Ընդամենը

4
3
4
2
2
2
3
20

Շաբաթական ժամերի քանակը
II III IV V VI VII VIII IX
X
XI
8 6 8 6
3
3
3
2.5
3
3
- - 2
2
2
2
3
3
3 5 4 6
5
- - 3
2
2
2
2
- - 2
3
3
- - 2
2
2 2 2
2
2
2
2
2
2
4 5 4 5
5
- - 3
3
3
2.5 2.5
- - 2
2
2
1.5 1.5
1 1 2 - - 2
2
1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1
1
2
1 1 1 1 0.5 0.5 - - 2
- - 1
1
2
1.5 1
- - 1
- - - 1.5 1.5 1.5 1.5
2
2
- - 1
1
1
1
1.5 1
- - 1
1
1
1
1
- - 1
1
1 1.5
- - 2
2
2
3
3
- - 1
2
2
2
2
- - 2
2
2
2
2
- - 1
1
1
1
1
1
- - 1
1
1
1
2 2 2 3
3
3
3
3
3
3
2 2 2 1
- 1 - 1.5 0.5 0.5
1
0.5
24 26 28 29 31 34 35
35
34 34

XII
3
3
2
2
2
2.5
1.5
1
2
1
2
3
1
2
1
1
1.5
2.5
34

Աղյուսակ 7
Տնային և հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժվող
երեխաների անհատական ուսուցման ուսումնական պլան
Ուսումնական
առարկաներ

Մայրենի
Հայոց լեզու և գրակ.
Ռուսաց լեզու
Օտար լեզու
Ես և շրջակա աշխարհը
Մաթեմատիկա
Հայոց պատմություն
Համաշխարհային
պատմություն
Հասարակագիտություն

Շաբաթական ժամերի քանակը
Տարրական
Միջին դպրոց
Ավագ դպրոց
դպրոց
I II
III
IV
V VI VII
VIII
IX
X
XI

XII

5 4.5
- - 1
- - 0.5
2 3
- - -

-

4.5
1
1
0.5
2
-

4.5
1
1
0.5
2
-

4.5
1
1
2
-

4
1
1
2
0.5
0.5

3.5
1
1
2
1
0.5

2.5
1
1
3
0.5
0.5

3
1
1
2.5
0.5
0.5

2.5
1
1
2.5
0.5
0.5

2
1
1
2
0.5
0.5

2
1
1
2
0.5
0.5

-

-

-

-

-

0,5

0,5

0.5

0.5

0.5

Ֆիզիկա
Քիմիա
Բնագիտություն
Կենսաբանություն
Աշխարհագրություն
Ընդամենը

7

9

9

9

0.5
9

0.5
0.5
10

0.5
0.5
0.5
0.5
11

0.5
0,5
0,5
0.5
11

0.5
0.5
0.5
0.5
11

1
0.5
0.5
0.5
11

1
0.5
0.5
0.5
10

1
0.5
0.5
0.5
10

Աղյուսակ 8
Տնային և հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժվող
չափավոր և ծանր մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների
անհատական ուսուցման ուսումնական պլան
Ուսումնական առարկաներ
Լեզու և ընթերցանություն
Մաթեմատիկա
Ես և շրջակա աշխարհը
Տեխնոլոգիա (Ձեռքի աշխատանք)
Բնագիտություն
Հայրենագիտություն
Ընդամենը

I
3
2
1
1
7

II
3
2
2
2
9

Շաբաթական ժամերի քանակը
III IV
V
VI
VII VIII IX
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
9
9
9
10
11
11
11

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ր Ա Մ Ա Ն
«5» հուլիսի 2019թ.

N 407-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության լիցենզավորող
հանձնաժողովի 04.07.2019թ եզրակացությունը և ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 7-րդ ենթակետի և 7րդ կետի պահանջներով
հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝
1. Դադարեցնել ներքոնշյալ
գործունեությունը`

N

ընկերության տրամադրած լիցենզիայի

Լիցենզավորվող անձի
անվանումը և գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի
համարը

«ՍՏՐՈՅԳԻԳԱՆՏ» ՍՊԸ
1ք. Ստեփ., Մկրտչյան փող շենք
5/8

ՇԻ-984

Քաղաքաշինության
բնագավառի
գործունեության տեսակը
Շինարարության
իրականացում, ըստ հետևյալ
ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակ-կոմունալ
քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա.Հարությունյանի վրա:

ՆԱԽԱՐԱՐ

Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ր Ա Մ Ա Ն
«12» հուլիսի 2019թ.

N 418-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք
ընդունելով
ԱՀ
քաղաքաշինության
նախարարության
քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության տեսակներով լիցենզավորող
հանձնաժողովի 11.07.2019թ. եզրակացությունը (կցվում է) և ղեկավարվելով
«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի երրորդ
պարբերության պահանջներով,
հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝
1. Ներքոնշյալ ընկերությանը տրամադրել լիցենզիա` ԱՀ տարածքում
քաղաքաշինության
բնագավառի
համապատասխան
գործունեության
տեսակով զբաղվելու համար:
N

Լիցենզավորվող անձի անվանումը
և գտնվելու վայրը

1

«ԳՄ ԷՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ
ք. Ստեփանակերտ, Հ Սահյան 3

Գործունեության տեսակը

Շինարարության իրականացում,
ըստ հետևյալ ոլորտի՝

էներգետիկ

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային
կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա.
Հարությունյանի վրա:

ՆԱԽԱՐԱՐ

Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի օգոստոսի 5-ի

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ
ՎՐԱ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ ԲԱՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ
ԿՈՂՄԻՑ ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 213-Ն
ՀՐԱՄԱՆ

Հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքի 10-րդ
հոդվածի 2-րդ մասը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Սահմանել կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումի հիման
վրա կենսաթոշակային հաշիվ բացելու մասին հարկային մարմնի կողմից
գործատուներին տեղեկացնելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2019 թվականի օգոստոսի 5
ք. Ստեփանակերտ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարի 2019 թվականի օգոստոսի 5-ի
N 213-Ն հրամանի
ԿԱՐԳ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ ԲԱՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ
ԿՈՂՄԻՑ ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ
1. Սույն կարգով կարգավորվում է «Կուտակային կենսաթոշակների մասին»
օրենքով սահմանված, մասնակիցների ռեեստրը վարողի ինտերնետային կայքէջի կամ
հաշվի
օպերատորի
միջոցով
մասնակիցների
ռեեստրը
վարողի
մոտ`
կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումի հիման վրա կենսաթոշակային հաշիվ
բացած մասնակիցների մասին հարկային մարմնի կողմից հարկային գործակալ
հանդիսացող գործատուներին տեղեկացնելու հետ կապված հարաբերությունները:
2. Սույն կարգում կիրառվող հասկացություններն ունեն «Կուտակային
կենսաթոշակների մասին» օրենքով սահմանված իմաստը:
3. Սույն կարգի իմաստով մասնակիցների ռեեստրը վարողի մոտ կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումի հիման վրա կենսաթոշակային հաշիվ բացած
մասնակիցներն (այդ թվում` օտարերկրյա քաղաքացի և քաղաքացիություն չունեցող
անձինք) են`
1) մինչև 1974 թվականը ծնված`
ա. վարձու աշխատողները (այդ թվում` պայմանագրային եկամուտ
ստացողները),
բ. անհատ ձեռնարկատերերը,
2) ինքնազբաղված անձինք` անկախ տարիքից:
4. Հարկային մարմինը կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումի հիման
վրա կենսաթոշակային հաշիվ բացած մասնակիցների մասին գործատուներին
տեղեկացնում է մասնակիցների ռեեստր վարողից տեղեկատվությունն ստանալուց
հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում` էլեկտրոնային ծանուցման եղանակով`
http://tax.nk.am կայքէջին կից գործող https://online.tax.nk.am հաշվետվությունները
ներկայացնելու էլեկտրոնային համակարգի միջոցով կամ փոստային առաքման կամ
ըստ պատկանելիության հանձնման միջոցով (հարկային մարմնի անձնավորված
հաշվառման տեղեկատվական համակարգում տվյալ ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ
տվյալների առկայության դեպքում):
5. Հարկային մարմինը գործատուներին տեղեկացնում է կենսաթոշակային
ֆոնդի ընտրության դիմումի հիման վրա կենսաթոշակային հաշիվ բացած` վարձու
աշխատող մասնակիցների մասին, եթե աշխատավարձը (պայմանագրային եկամուտը)
հաշվարկվել (վճարվել) է գործատուի (հարկային գործակալի) կողմից:
6. Ծանուցման (այդ թվում` էլեկտրոնային) մեջ արտացոլվում են
կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումի հիման վրա կենսաթոշակային հաշիվ
բացած անձանց հետևյալ տվյալները`
1) անունը, ազգանունը,
2)
հանրային
ծառայությունների
համարանիշը
կամ
հանրային
ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը,
3) անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան ու համարը,
4) ծննդյան օրը, ամիսը, տարին,
5) դիմումը ներկայացնելու (կենսաթոշակային հաշիվը բացելու) օրը, ամիսը,
տարին:
7. Մասնակիցների ռեեստրը վարողից ստացված տեղեկատվության հիման վրա,
հարկային մարմնի անձնավորված հաշվառման տեղեկատվական համակարգում

ինքնաշխատ եղանակով, փոխվում է ֆիզիկական անձի
կուտակային բաղադրիչի մասնակցության կարգավիճակը:

կենսաթոշակային

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի օգոստոսի 5-ի
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 214-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքի 11-րդ
հոդվածի 5-րդ մասը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Կենսաթոշակային ֆոնդի փայի սկզբնական անվանական արժեքը
սահմանել 1 000 ՀՀ դրամ:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2019 թվականի օգոստոսի 5
ք. Ստեփանակերտ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի օգոստոսի 5-ի
ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՂԲՅՈՒՐԻՑ ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ (ՍՏԱՑՎԱԾ) ԵԿԱՄՏԻՑ
ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ԵՎ ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ (ԳԱՆՁՎԱԾ)` ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ
ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N 215-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքի 6-րդ
հոդվածի 5-րդ մասը`

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Սահմանել մի քանի աղբյուրից ստացման ենթակա (ստացված)
եկամտից հաշվարկված և փոխանցված (գանձված)` սոցիալական վճարների
առավելագույն
չափը
գերազանցող
գումարները
մասնակիցներին
վերադարձնելու կարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2019 թվականի օգոստոսի 5
ք. Ստեփանակերտ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարի 2019 թվականի օգոստոսի 5-ի
N 215-Ն հրամանի
ԿԱՐԳ
ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՂԲՅՈՒՐԻՑ ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ (ՍՏԱՑՎԱԾ) ԵԿԱՄՏԻՑ ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ
ԵՎ ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ (ԳԱՆՁՎԱԾ)` ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ
ՉԱՓԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ

1. Սույն կարգով կարգավորվում են մի քանի աղբյուրից ստացման ենթակա
(ստացված) եկամտից հաշվարկված և փոխանցված (գանձված)` սոցիալական
վճարների առավելագույն չափը գերազանցող գումարները (այսուհետ` վերադարձվող
գումար) մասնակիցներին վերադարձնելու հետ կապված հարաբերությունները:
2. Սույն կարգում կիրառվող հասկացություններն ունեն «Կուտակային
կենսաթոշակների մասին» օրենքով սահմանված իմաստը, մասնավորապես`
1) սոցիալական վճարի ամսական առավելագույն չափ` համախառն եկամտի
ամսական առավելագույն շեմից հաշվարկված սոցիալական վճարի գումար,
2) սոցիալական վճարի տարեկան առավելագույն չափ` համախառն եկամտի
տարեկան առավելագույն շեմից հաշվարկված սոցիալական վճարի գումար,
3) վերադարձվող ամսական գումար` հաշվարկված և գանձապետարանի
կամուրջ հաշվին փոխանցված` ամսական սոցիալական վճարի առավելագույն չափը
գերազանցող գումար,
4) վերադարձվող տարեկան գումար` հաշվարկված և գանձապետարանի
կամուրջ հաշվին փոխանցված` տարեկան սոցիալական վճարի առավելագույն չափը
գերազանցող գումար:
3. Եթե մասնակիցը միաժամանակ վարձու աշխատող և անհատ ձեռնարկատեր
է, ապա տարեկան եկամուտների հաշվարկի հիման վրա կատարվում է վճարման
ենթակա սոցիալական վճարի հաշվարկ` հաշվի առնելով տվյալ տարվա ամիսների
համար հաշվարկված սոցիալական վճարի գումարները:
4. Վերադարձվող գումարը մասնակիցների ռեեստրը վարողի հաշվին չի
փոխանցվում:
5. Վերադարձվող գումարի հաշվառումը կատարվում է մասնակցի
անհատական հաշվում և այն մասնակցին փոխանցվում է անկանխիկ եղանակով:
6.
Վերադարձվող
գումարի
հաշվարկը
կատարվում
է
հաշվետու
ժամանակահատվածի համար հաշվարկված սոցիալական վճարի գումարի մարումից
հետո:
7. Հարկային մարմինն առաջին անգամ վերադարձվող գումարի առկայության
մասին մասնակիցներին ծանուցում է հաշվետու ամսվա եկամտային հարկի և
սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկով և (կամ) հաշվետու տարվա տարեկան
եկամուտների մասին հաշվարկով հաշվարկված սոցիալական վճարի մարման
օրվանից հետո տասնօրյա ժամկետում` էլեկտրոնային փոստի միջոցով, իսկ
անհնարինության դեպքում` փոստային առաքմամբ: Հարկային մարմինն անհատ
ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարեցման դեպքում վերադարձվող գումարի
առկայության մասին մասնակցին ծանուցում է տարեկան եկամուտների մասին
հաշվարկը ներկայացնելուց հետո տասնօրյա ժամկետում:
8. Ծանուցման մեջ արտացոլվում են հետևյալ տվյալները`
1) մասնակցի անունը, ազգանունը,
2) մասնակցի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային
ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը,
3) վերադարձվող գումարի չափը,

4) հաշվետու ժամանակահատվածը և ծանուցման ամսաթիվը,
5) նշում վերադարձվող գումարը փոխանցելու նպատակով մասնակցի
բանկային տվյալները ներկայացնելու անհրաժեշտության մասին:
9. Գումարների վերադարձման համար մասնակիցը ծանուցագրի հետ միասին
հարկային մարմին է ներկայացնում իր բանկային հաշվի մասին տեղեկատվություն:
Բանկային տվյալների փոփոխությունների դեպքում մասնակիցը պարտավոր է
փոփոխության կատարման ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ից ոչ ուշ դրա մասին
տեղեկացնել հարկային մարմնին` ներկայացնելով նոր տվյալները:
10. Առաջին անգամ վերադարձվող գումարը մասնակցին փոխանցելու
նպատակով հարկային մարմինը մասնակցի կողմից իր բանկային տվյալները
հարկային մարմին ներկայացնելուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում
գանձապետարան է ներկայացնում վճարման հանձնարարական: Հետագայում
վերադարձվող գումարի առաջացման դեպքերում հարկային մարմինը մասնակցին չի
ծանուցում, իսկ վճարման հանձնարարականը գանձապետարան է ներկայացնում
վերադարձվող գումարի առաջացման օրվանից հետո հինգ աշխատանքային օրվա
ընթացքում:
11. Վերադարձվող գումարի առաջացման օր է համարվում սոցիալական վճարի
գծով պարտավորությունն ամբողջությամբ մարելու օրը:
12. Վերադարձվող գումարը հանձնարարականը ներկայացնելու օրվանից հետո
երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցվում է մասնակցի բանկային
հաշվին:
13. Վերադարձվող գումարը նվազեցվում է անձնական հաշվի քարտում
արտացոլված` հաշվետու ժամանակահատվածի սոցիալական վճարի վճարված
գումարից և արտացոլվում է մասնակցի անհատական հաշվում:
14. Վերադարձվող գումարը մասնակցին փոխանցելու նպատակով հարկային
մարմնի կողմից գանձապետարան ներկայացվող վճարման հանձնարարականում
նշվում են հետևյալ տվյալները`
1) մասնակցի անունը, ազգանունը,
2) մասնակցի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային
ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը,
3) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքով սահմանված կամուրջ
հաշվի համարը,
4) մասնակցի բանկի անվանումը և հաշվի համարը,
5) վերադարձվող գումարի չափը:
15. Մի քանի աղբյուրից ստացման ենթակա (ստացված) եկամտից հաշվարկված
և փոխանցված (գանձված)` սոցիալական վճարների առավելագույն չափը
գերազանցող գումարները մասնակցին վերադարձման ենթակա չեն, եթե մասնակցի
կողմից «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 9-րդ և 10-րդ
մասերին համապատասխան` հարկային մարմին է ներկայացվել սոցիալական վճարի
հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն սահմանաչափերը (սոցիալական վճարի
հաշվարկման օբյեկտի ամսական և տարեկան առավելագույն շեմերը) չկիրառելու
մասին դիմում:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի օգոստոսի 6-ի
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի ԹԻՎ 36/Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 217-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ
հոդվածը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության 2009
թվականի դեկտեմբերի 29-ի ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածին համապատասխան
հարկային
մարմիններին
տեղեկություններ
ներկայացնելու
կարգը
հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային
պետական վարչության պետի 2001 թվականի սեպտեմբերի 6-ի թիվ 15/Ղ
հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 36/Ն հրամանը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2019 թվականի օգոստոսի 6
ք. Ստեփանակերտ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի օգոստոսի 6-ի
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԸ ՉԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՈՒ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ
ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՎԵՐՍԿՍԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ
ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N 218-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի
10-րդ մասը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Սահմանել սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն
սահմանաչափերը չկիրառելու ու սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի
առավելագույն սահմանաչափերի կիրառումը վերսկսելու մասին դիմումները
հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը և դիմումների ձևերը` համաձայն
հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2019 թվականի օգոստոսի 6
ք. Ստեփանակերտ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարի 2019 թվականի օգոստոսի
6-ի N 218-Ն հրամանի
ԿԱՐԳ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԸ ՉԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՈՒ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ
ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՎԵՐՍԿՍԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ

ԲԱԺԻՆ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչի
մասնակից (այսուհետ` մասնակից) հանդիսացող ֆիզիկական անձի (վարձու
աշխատող, անհատ ձեռնարկատեր) կողմից սոցիալական վճարի հաշվարկման
օբյեկտի առավելագույն սահմանաչափերը (սոցիալական վճարի հաշվարկման
օբյեկտի ամսական և տարեկան առավելագույն շեմերը, այսուհետ` սահմանաչափեր)
չկիրառելու և սահմանաչափերի կիրառումը վերսկսելու մասին դիմումները հարկային
մարմին ներկայացնելու հետ կապված հարաբերությունները:
2. Նույն հաշվետու ժամանակահատվածում սահմանաչափերը չկիրառելու և
սահմանաչափերի կիրառումը վերսկսելու մասին դիմումների ներկայացման դեպքում
հիմք է ընդունվում վերջին դիմումը:
3. Միաժամանակ վարձու աշխատող և անհատ ձեռնարկատեր հանդիսանալու
դեպքում մասնակցի համար սահմանաչափեր չկիրառելու և (կամ) կիրառելու դեպքերը
դիտարկվում են առանձին դիմումների հիման վրա` ըստ տարբեր հաշվետու
(ամսական և տարեկան) ժամանակահատվածների:
4. Մեկից ավելի գործատուների մոտ աշխատելու դեպքում վարձու աշխատողի
կողմից սահմանաչափեր չկիրառելու և (կամ) կիրառելու մասին դիմումները հարկային
մարմին կարող են ներկայացվել գործատուներից որևէ մեկի միջոցով:
5. Սույն կարգում կիրառվող հասկացություններն ունեն «Կուտակային
կենսաթոշակների մասին» օրենքով սահմանված իմաստը:
ԲԱԺԻՆ 2. ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԸ ՉԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԸ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ
6. Սահմանաչափերը չկիրառելու մասին դիմումը (այսուհետ` դիմում) կարող են
ներկայացնել մասնակից հանդիսացող`
1) 1974 թվականին և դրանից հետո ծնված վարձու աշխատողները և անհատ
ձեռնարկատերերը.
2) մինչև 1974 թվականը ծնված այն վարձու աշխատողները և անհատ
ձեռնարկատերերը, որոնք «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքով
սահմանված կարգով ներկայացրել են կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմում:
7. Վարձու աշխատողը (բացառությամբ հարկային գործակալի պարտականություններից ազատված գործատուի վարձու աշխատողի) դիմումը ներկայացնում է
գործատուին` թղթային տարբերակով: Դիմումը պետք է ներառի՝
1) գործատուի անվանումը,
2) դիմողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի
սերիան ու համարը, հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային
ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը,
3) դիմումը ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարին,
4) դիմողի ստորագրությունը:

8. Գործատուն, սույն կարգի 6-րդ կետում նշված դիմումն ստանալուց հետո, ոչ ուշ,
քան դիմումը ստանալու ամսվա վերջին աշխատանքային օրը, դրա մասին
էլեկտրոնային եղանակով, անձնավորված հաշվառման համակարգի միջոցով
տեղեկացնում
է
հարկային
մարմնին՝
ներկայացնելով
համապատասխան
էլեկտրոնային փաստաթուղթ կամ հանձնում ըստ պատկանելիության կամ ուղարկում
փոստով (Ձև N 1): Ընդ որում, էլեկտրոնային փաստաթղթում վարձու աշխատողի
(աշխատողների)
տվյալները
լրացվում
են
անձնավորված
հաշվառման
տեղեկատվական համակարգից ընտրելու միջոցով, իսկ մնացած բոլոր տվյալները
լրացվում են ինքնաշխատ եղանակով: Թղթային դիմումները պատշաճ կարգով
պահպանվում են գործատուի մոտ: Սույն կետում նշված փաստաթուղթը ստորագրվում
է գործատուի կողմից և ներառում է՝
1) փաստաթղթի գրանցման համարը (լրացվում է հարկային մարմնի կողմից),
2) փաստաթուղթը ներկայացնող գործատուի անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը), ՀՎՀՀ-ն,
3) դիմում ներկայացրած վարձու աշխատողի անունը, ազգանունը, հանրային
ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ
չստանալու մասին տեղեկանքի համարը (ՀԾՀ),
4) փաստաթուղթը ներկայացնելու օրը, ամիսը տարին:
9. Սույն կարգի 8-րդ կետով նախատեսված՝ մեկ փաստաթղթով գործատուն
միաժամանակ կարող է հարկային մարմնին տեղեկացնել դիմում ներկայացրած՝ մեկից
ավելի վարձու աշխատողների մասին:
10. Անհատ ձեռնարկատերը և հարկային գործակալի պարտականություններից
ազատված գործատուի վարձու աշխատողը դիմումը ներկայացնում են էլեկտրոնային
եղանակով` անձնավորված հաշվառման համակարգի միջոցով հարկային մարմին
ներկայացնելով համապատասխան էլեկտրոնային փաստաթուղթ կամ հանձնում ըստ
պատկանելիության կամ ուղարկում փոստով (Ձև N 2): Ընդ որում, անհատ ձեռնարկատերը և հարկային գործակալի պարտականություններից ազատված գործատուի
վարձու աշխատողը էլեկտրոնային փաստաթղթում որևէ գրառում չեն կատարում
(բոլոր տվյալները լրացվում են ինքնաշխատ եղանակով): Սույն կետում նշված
փաստաթուղթը ստորագրվում է այն ներկայացնողի (անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ
հարկային գործակալի պարտականություններից ազատված գործատուի վարձու
աշխատողի) կողմից և ներառում է՝
1) փաստաթղթի գրանցման համարը (լրացվում է հարկային մարմնի կողմից),
2) փաստաթուղթը ներկայացնողի (անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ հարկային
գործակալի պարտականություններից ազատված գործատուի վարձու աշխատողի)
անունը, ազգանունը, ՀՎՀՀ-ն կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը
(հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը),
3) փաստաթուղթը ներկայացնելու օրը, ամիսը տարին:
11. Գործատուի կողմից սույն կարգի 8-րդ կետում նշված փաստաթուղթը, իսկ
հարկային գործակալի պարտականություններից ազատված գործատուի վարձու
աշխատողի կողմից սույն կարգի 10-րդ կետում նշված փաստաթուղթը սխալմամբ
հարկային մարմին ներկայացվելու դեպքում այն կարող է չեղարկվել մինչև այն
ներկայացնելու ամսվան հաջորդող որևէ ամսվա անձնավորված հաշվարկը (այլ
գործատուի մոտ աշխատելու դեպքում` նաև այդ գործատուի կողմից) ներկայացնելը:
12. Անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից սույն կարգի 10-րդ կետում նշված
փաստաթուղթը սխալմամբ հարկային մարմին ներկայացվելու դեպքում այն կարող է
չեղարկվել տվյալ տարվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տարեկան հաշվարկը
ներկայացնելը:
13. Սահմանաչափերը չեն կիրառվում`
1) վարձու աշխատողների համար` դիմումը հարկային մարմին ներկայացնելու
ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից.

2) անհատ ձեռնարկատերերի համար` դիմումը հարկային մարմին ներկայացնելու
տարվա հունվարի 1-ից:
ԲԱԺԻՆ 3. ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՎԵՐՍԿՍԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ԴԻՄՈՒՄԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ
14. Սահմանաչափերի կիրառումը վերսկսելու մասին դիմումը կարող են
ներկայացնել սույն կարգի 6-րդ կետում նշված` դիմում ներկայացրած անձինք:
15. Սահմանաչափերի կիրառումը վերսկսելու մասին դիմումը վարձու աշխատողը
(բացառությամբ հարկային գործակալի պարտականություններից ազատված
գործատուի վարձու աշխատողի) ներկայացնում է գործատուին` թղթային
տարբերակով: Սահմանաչափերի կիրառումը վերսկսելու մասին դիմումը պետք է
ներառի՝
1) գործատուի անվանումը,
2) դիմողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի
սերիան ու համարը, հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային
ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը,
3) դիմումը ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարին,
4) դիմողի ստորագրությունը:
16. Գործատուն, սույն կարգի 14-րդ կետում նշված դիմումը ստանալուց հետո ոչ ուշ,
քան դիմումը ստանալու ամսվա վերջին աշխատանքային օրը, դրա մասին
էլեկտրոնային եղանակով, անձնավորված հաշվառման համակարգի միջոցով
տեղեկացնում
է
հարկային
մարմնին՝
ներկայացնելով
համապատասխան
էլեկտրոնային փաստաթուղթ կամ հանձնում ըստ պատկանելիության կամ ուղարկում
փոստով (Ձև N 3): Ընդ որում, էլեկտրոնային փաստաթղթում վարձու աշխատողի
տվյալները (ում համար ներկայացվում է փաստաթուղթը) լրացվում են անձնավորված
հաշվառման տեղեկատվական համակարգից ընտրելու միջոցով, իսկ մնացած բոլոր
տվյալները լրացվում են ինքնաշխատ եղանակով): Սահմանաչափերի կիրառումը
վերսկսելու մասին թղթային դիմումները պատշաճ կարգով պահպանվում են
գործատուի մոտ: Սույն կետում նշված փաստաթուղթը ստորագրվում է գործատուի
կողմից և ներառում է՝
1) փաստաթղթի գրանցման համարը (լրացվում է հարկային մարմնի կողմից),
2)
փաստաթուղթը
ներկայացնող
գործատուի
անվանումը
(անհատ
ձեռնարկատիրոջ, անունը, ազգանունը), ՀՎՀՀ-ն,
3) սահմանաչափերի կիրառումը վերսկսելու մասին դիմումը ներկայացրած վարձու
աշխատողի անունը, ազգանունը, հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ
հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը,
4) փաստաթուղթը ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարին:
17. Անհատ ձեռնարկատերը և հարկային գործակալի պարտականություններից
ազատված գործատուի վարձու աշխատողը սահմանաչափերի կիրառումը վերսկսելու
մասին դիմումը ներկայացնում են էլեկտրոնային եղանակով` անձնավորված
հաշվառման համակարգի միջոցով հարկային մարմին ներկայացնելով համապատասխան էլեկտրոնային փաստաթուղթ կամ հանձնում ըստ պատկանելիության կամ
ուղարկում փոստով (Ձև N 4): Ընդ որում, անհատ ձեռնարկատերը և հարկային
գործակալի պարտականություններից ազատված գործատուի վարձու աշխատողը
էլեկտրոնային փաստաթղթում որևէ գրառում չեն կատարում (բոլոր տվյալները
լրացվում են ինքնաշխատ եղանակով):
18. Գործատուի կողմից սույն կարգի 16-րդ կետում նշված փաստաթուղթը, իսկ
հարկային գործակալի պարտականություններից ազատված գործատուի վարձու
աշխատողի կողմից սույն կարգի 17-րդ կետում նշված փաստաթուղթը սխալմամբ
հարկային մարմին ներկայացվելու դեպքում այն կարող է չեղարկվել մինչև այն
ներկայացնելու ամսվան հաջորդող որևէ ամսվա անձնավորված հաշվարկը (այլ
գործատուի մոտ աշխատելու դեպքում` նաև այդ գործատուի կողմից) ներկայացնելը:

19. Անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից սույն կարգի 17-րդ կետում նշված
փաստաթուղթը սխալմամբ հարկային մարմին ներկայացվելու դեպքում այն կարող է
չեղարկվել տվյալ տարվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տարեկան հաշվարկը
ներկայացնելը:
20. Սահմանաչափերի կիրառումը վերսկսվում է`
1) վարձու աշխատողների համար` սահմանաչափերի կիրառումը վերսկսելու
մասին դիմումը հարկային մարմին ներկայացնելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից.
2) անհատ ձեռնարկատերերի համար` սահմանաչափերի կիրառումը վերսկսելու
մասին դիմումը հարկային մարմին ներկայացնելու տարվա հունվարի 1-ից:

Ձև N 1
Փ Ա Ս Տ Ա Թ ՈՒ Ղ Թ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԸ ՉԿԻՐԱՌԵԼՈՒ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ԴԻՄՈՒՄ) ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԸ ՉԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
1. Գործատուի անվանում (անհատ ձեռնարկատիրոջ անուն,
ազգանուն)
2. Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)
3. Դիմումը ներկայացնելու ամսաթիվ

Փաստաթղթի գրանցման համար
_________________________
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

Հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 9րդ մասը` հայտնում եմ, որ հետևյալ մասնակիցը (մասնակիցները) ներկայացրել է (են)
դիմում սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն սահմանաչափերը
չկիրառելու մասին.
Սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի
Հանրային ծառայությունների
առավելագույն սահմանաչափերը չկիրառելու մասին
համարանիշը (ՀԾՀ)
դիմում ներկայացրած մասնակցի անունը, ազգանունը

Հանձնվել է սխալմամբ:
Կազմակերպության տնօրեն
(անհատ ձեռնարկատեր) ______________________ ___________________________
(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.
Հաշվապահ

____________________

___________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Ձև N 2
Փ Ա Ս Տ Ա Թ ՈՒ Ղ Թ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԸ ՉԿԻՐԱՌԵԼՈՒ
ԴԻՄՈՒՄ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԸ
ՉԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
1. Անհատ ձեռնարկատիրոջ, հարկային գործակալի
պարտականություններից ազատված գործատուի
վարձու աշխատողի անուն, ազգանուն
2. Վարձու աշխատողի գործատուի (հարկային
գործակալի պարտականություններից ազատված)
անվանում
3. Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)

Փաստաթղթի գրանցման համար
___________________________
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

4. Վարձու աշխատողի գործատուի (հարկային
գործակալի պարտականություններից ազատված) հարկ
վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)
5. Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ)
6. Դիմումը ներկայացնելու ամսաթիվ

Հիմք
ընդունելով
«Կուտակային
կենսաթոշակների
մասին»
Արցախի
Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 9-րդ մասը` դիմում եմ սոցիալական վճարի
հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն սահմանաչափերը չկիրառելու մասին:
Հանձնվել է սխալմամբ:

Սոցիալական վճար կատարողի ստորագրությունը

Ձև N 3
Փ Ա Ս Տ Ա Թ ՈՒ Ղ Թ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՎԵՐՍԿՍԵԼՈՒ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ԴԻՄՈՒՄ)
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԻ
ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՎԵՐՍԿՍԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
1. Գործատուի անվանում (անհատ ձեռնարկատիրոջ,
անուն, ազգանուն)
2. Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)

Փաստաթղթի գրանցման համար
_____________________________
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

3. Դիմումը ներկայացնելու ամսաթիվ

Հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի
9-րդ մասը` հայտնում եմ, որ քաղաքացի________________________________-ը
(հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների
համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համար` ___________________) դիմել է
սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն սահմանաչափերի
կիրառումը վերսկսելու մասին:

Հանձնվել է սխալմամբ:

Կազմակերպության տնօրեն
(անհատ ձեռնարկատեր) ____________________ _______________________
(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.
Հաշվապահ

___________________
(ստորագրությունը)

_______________________
(անունը, ազգանունը)

Ձև N 4
Փ Ա Ս Տ Ա Թ ՈՒ Ղ Թ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՎԵՐՍԿՍԵԼՈՒ
ԴԻՄՈՒՄ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԻ
ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՎԵՐՍԿՍԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
1. Անհատ ձեռնարկատիրոջ, հարկային գործակալի
պարտականություններից ազատված գործատուի
վարձու աշխատողի անուն, ազգանուն
2. Վարձու աշխատողի գործատուի (հարկային
գործակալի պարտականություններից ազատված)
անվանում
3. Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)

Փաստաթղթի գրանցման համար
___________________________________
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

4. Վարձու աշխատողի գործատուի (հարկային
գործակալի պարտականություններից ազատված)
հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)
5. Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ)
6. Դիմումը ներկայացնելու ամսաթիվ

Հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 9րդ մասը` դիմում եմ սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի առավելագույն
սահմանաչափերի կիրառումը վերսկսելու մասին:
Հանձնվել է սխալմամբ:

Սոցիալական վճար կատարողի ստորագրությունը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2019 թվականի օգոստոսի 6-ի
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԸ ԼՐԱՑԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԸ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎԸ ԵՎ
ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻՆ
ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 219-Ն
ՀՐԱՄԱՆ

Հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքի 5-րդ
հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերը`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Սահմանել`
1) կենսաթոշակային տարիքը լրացած մասնակցի կողմից սոցիալական
վճարի կատարումը դադարեցնելու մասին դիմումը հարկային մարմին
ներկայացնելու կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի,
2) կենսաթոշակային տարիքը լրացած մասնակցի կողմից սոցիալական
վճարի կատարումը դադարեցնելու մասին հարկային մարմին ներկայացվող
դիմումի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի,
3) կուտակային կենսաթոշակ ստանալու մասին դիմումի վերաբերյալ
հարկային մարմնի կողմից գործատուներին տեղեկացնելու կարգը՝
համաձայն N 3 հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2019 թվականի օգոստոսի 6
ք. Ստեփանակերտ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարի 2019 թվականի օգոստոսի 6-ի
N 219-Ն հրամանի
ԿԱՐԳ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԸ ԼՐԱՑԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՎՃԱՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԸ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են կենսաթոշակային տարիքը լրացած`
կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչի մասնակցի (այսուհետ` մասնակից)
կողմից սոցիալական վճարի կատարումը դադարեցնելու մասին դիմումը (այսուհետ`
դիմում) հարկային մարմին ներկայացնելու հետ կապված հարաբերությունները:
2. Սույն կարգում կիրառվող հասկացություններն ունեն «Կուտակային
կենսաթոշակների մասին» օրենքով սահմանված իմաստը:
3. Կենսաթոշակային տարիքը լրանալու դեպքում մասնակիցը կարող է
դադարեցնել սոցիալական վճարների կատարումը` «Կենսաթոշակային տարիքը
լրացած մասնակցի կողմից սոցիալական վճարի կատարումը դադարեցնելու մասին
դիմումը հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը, դիմումի ձևը և կուտակային
կենսաթոշակ ստանալու մասին դիմումի վերաբերյալ հարկային մարմնի կողմից
գործատուներին տեղեկացնելու կարգը սահմանելու մասին» 2019 թվականի
______________ ____-ի N _____-Ն հրամանի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված
ձևով հարկային մարմին դիմում ներկայացնելու միջոցով:
4. Սույն կարգի կիրառության իմաստով` կենսաթոշակային տարիքը լրացած`
սոցիալական վճար կատարած (այդ թվում` օտարերկրյա քաղաքացիներ և
քաղաքացիություն չունեցող անձինք) մասնակիցներն են`
1) վարձու աշխատողները.
2) անհատ ձեռնարկատերերը.
3) ինքնազբաղված անձինք:
5.
Վարձու
աշխատողը
(բացառությամբ
հարկային
գործակալի
պարտականությունից ազատված գործատուի վարձու աշխատողի) դիմումը
ներկայացնում է գործատուին` թղթային տարբերակով: Գործատուն վարձու
աշխատողի դիմումի մասին տեղեկատվությունը հարկային մարմնին հայտնում է
օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացվող գրանցման հայտի միջոցով:
Այս դեպքում դիմումը համարվում է հարկային մարմին ներկայացված` գործատուին
ներկայացնելու պահից:
6. Անհատ ձեռնարկատերը, հարկային գործակալի պարտականությունից
ազատված գործատուի վարձու աշխատողը և ինքնազբաղված անձը դիմումը
հարկային մարմին ներկայացնում են էլեկտրոնային եղանակով:

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարի 2019 թվականի օգոստոսի 6-ի
N 219-Ն հրամանի
Ձև
ԴԻՄՈՒՄ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԸ ԼՐԱՑԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ
Դ Ի Մ ՈՒ Մ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԸ ԼՐԱՑԱԾ
ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՎՃԱՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ
1. Մասնակցի անունը, ազգանունը

Փաստաթղթի մուտքագրման համարը
_______________________________________
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից` դիմումն էլեկտրոնային
եղանակով ներկայացնելու դեպքում)

2. Մասնակցի բնակության վայրը

3. ՀՎՀՀ (առկայության դեպքում)
Անձը հաստատող փաստաթղթի
4. Տեսակը
5.Նույնականացման
համարը

6. Հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ
հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի
համարը

Կենսաթոշակային տարիքը լրանալու կապակցությամբ ցանկանում եմ
սոցիալական վճարների կատարումը դադարեցնել:
8. Մասնակցի (լիազորված անձի)
ստորագրությունը

7. Ներկայացնելու
օրը, ամիսը,
տարին

__ _________20 թ.

«Կենսաթոշակային տարիքը լրացած մասնակցի կողմից սոցիալական վճարի
կատարումը դադարեցնելու մասին դիմումը հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը,
դիմումի ձևը և կուտակային կենսաթոշակ ստանալու մասին դիմումի վերաբերյալ
հարկային մարմնի կողմից գործատուներին տեղեկացնելու կարգը սահմանելու
մասին» 2019 թվականի ______________ ____-ի N _____-Ն հրամանի իմաստով անձը
հաստատող փաստաթղթերն են՝ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների համար`
Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը, նույնականացման քարտը,
օտարերկրյա քաղաքացու և քաղաքացիություն չունեցող անձի համար` Արցախի
Հանրապետությունում
բնակվելու
իրավունքը
հաստատող
փաստաթուղթը,
փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձի համար` ճամփորդական փաստաթուղթը:

Հավելված N 3
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարի 2019 թվականի օգոստոսի 6-ի
N 219-Ն հրամանի

ԿԱՐԳ
ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ
ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ

1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Կուտակային կենսաթոշակների մասին»
օրենքով սահմանված` մասնակցի կողմից մասնակիցների ռեեստրը վարողին
ներկայացված` կուտակային կենսաթոշակ ստանալու մասին դիմումի (այսուհետ`
դիմում) վերաբերյալ հարկային մարմնի կողմից գործատուին տեղեկացնելու հետ
կապված հարաբերությունները:
2. Սույն կարգում կիրառվող հասկացություններն ունեն «Կուտակային
կենսաթոշակների մասին» օրենքով սահմանված իմաստը:
3. Սույն կարգի կիրառության իմաստով, դիմում ներկայացրած մասնակիցներ են
համարվում «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքի 31-րդ և 38-րդ
հոդվածներով նախատեսված դեպքերում մասնակիցների ռեեստրը վարողին դիմում
ներկայացնելու իրավունք ունեցող անձինք:
4. Հարկային մարմինը դիմում ներկայացրած մասնակիցների վերաբերյալ
գործատուներին
տեղեկացնում
է
մասնակիցների
ռեեստրը
վարողից
տեղեկատվությունն ստանալուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում`
էլեկտրոնային ծանուցման եղանակով` http://tax.nk.am կայքէջին կից գործող
https://online.tax.nk.am
հաշվետվությունները
ներկայացնելու
էլեկտրոնային
համակարգի միջոցով կամ փոստային առաքման կամ ըստ պատկանելիության
հանձնման միջոցով:
5. Գործատուին ներկայացվող էլեկտրոնային ծանուցման մեջ արտացոլվում են
մասնակիցների ռեեստրը վարողին դիմում ներկայացրած մասնակիցների վերաբերյալ
հետևյալ տվյալները`
1) անունը, ազգանունը,
2) հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների
համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը,
3) անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համարը,
4) ծննդյան օրը, ամիսը, տարին,
5) դիմումը ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարին:

