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

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

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 04(395) «07» փետրվարի 2020թ. 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 

 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

106 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2015 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 743-Ն որոշման մեջ փոփոխու-

թյուններ կատարելու մաuին» ԱՀ կառավարության N 27-Ն 

որոշումը 
 

 

 

 

 

107 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

փետրվարի 21-ի N 112-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարե-

լու մասին» ԱՀ կառավարության N 28-Ն որոշումը 
 

 

 

 

108 «Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020 թվականի    

գործունեության միջոցառումների ծրագրի մասին» ԱՀ 

կառավարության N 29-Ն որոշումը 
 

 

 

 

109 «Արցախի Հանրապետության պետական ժողովրդագրական 

քաղաքականության հայեցակարգի իրականացումն ապահովող 

2020-2022 թվականների ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը 

հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 35-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

110 «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2020 թվականի 

տարեկան ծրագիրը և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների 

ցանկը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 36-Ն 

որոշումը 
 

 

 

 

 

111 «Թղթակցության ընդունման և առաքման կարգը, առավելագույն 

չափաքանակները սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

37-Ն որոշումը 
 

 

 

 

112 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2001 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 304 որոշման մեջ  լրացում  

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 38-Ն որոշումը 
 

 

 

 

113 «Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողների 

համազգեստի, տարբերանշանների նկարագիրը և դրանք կրելու 

կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 39-Ն 

որոշումը 
 

 

 

 

114 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

փետրվարի 7-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատա-

րելու մասին» ԱՀ կառավարության N 46-Ն որոշումը 
 

 

 

 

115 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 496 որոշման մեջ  լրացում  

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 48-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

 



116 «Արցախի  Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ասկերան 

համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ 

դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար 

նշանակելու, Ասկերան համայնքի ղեկավարի և Մարտակերտի 

շրջանի Վարնկաթաղ համայնքի ավագանու արտահերթ 

ընտրություններ նշանակելու, անցկացնելու և ընտրությունների 

նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսա-

վորելու մասին» ԱՀ կառավարության N 49-Ն որոշումը 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ, 

ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ 

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ 
 

 

117 «Անհատ ձեռնարկատեր Լարիսա Խաչատրյանին տրված 

լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ առողջապա-

հության նախարարի N 12-Ա հրամանը 
 

 

 

 

118 ««ԷՄՊԱՏԻԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկեր-

ությանը տրված լիցենզիաների ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» ԱՀ առողջապահության նախարարի N 16-Ա հրամանը 
 

 

 

 

119 «Վիլեն Սարգսյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությանը բժշկական օգնության և սպասարկման իրակա-

նացման լիցենզիա տալու  մասին» ԱՀ առողջապահության 

նախարարի N 17-Ա հրամանը 
 

 

 

 

 

120 ««Վիլեն Սարգսյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությանը դեղատնային գործունեության իրականացման 

լիցենզիա տալու  մասին» ԱՀ առողջապահության նախարարի N 

18-Ա հրամանը 
 

 

 

 

 

121 ««Վիտամեդ Պլյուս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությանը բժշկական օգնության և սպասարկման իրակա-

նացման լիցենզիա տալու  մասին» ԱՀ առողջապահության 

նախարարի N 22-Ա հրամանը 
 

 

 

 

 

122 «Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական 

միջոցների արտադրության և (կամ) վաճառքի լիցենզիա տրա-

մադրելու մասին» ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարի N 13 

հրամանը 
 

 

 

 

 

123 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեու-

թյան տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարի 

N 01-Ա հրամանը 
 

 

 

 

124 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարի N 03-

Ա հրամանը 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              5 փետրվարի 2020թ.                                                          N 27-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

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

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի  նոյեմբերի 6-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

պետական մարմինների ծառայողական ավտոմեքենաների սահմանաքանակը 

հաստատելու մասին» N 743-Ն որոշման (այսուհետ` որոշում) մեջ կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները` 

1) որոշման 3-րդ կետում «վերահսկիչ» բառը փոխարինել 

«Հաշվեքննիչ» բառով. 

2) որոշման 5-րդ կետից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր» բառերը. 

3) որոշման վերնագրում և տեքստում, բացառությամբ նախաբանի, 2-

րդ կետի և 3-րդ կետի  «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

հեռուստառադիոընկերության խորհրդի» բառերի,  «Լեռնային Ղարաբաղի» 

բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով.  

4) որոշմամբ հաստատված հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2020 թվականի փետրվարի 5-ի N 27-Ն որոշման 

 

«Հավելված 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

 կառավարության 2015 թվականի  

նոյեմբերի 6-ի N 743-Ն որոշման 

 

Ս Ա Հ Մ Ա Ն Ա Ք Ա Ն Ա Կ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ 

 

Հ/Հ Պետական մարմնի անվանումը 

Պետական 

մարմինների 

ծառայողական 

ավտոմեքենա-

ների սահմա-

նաքանակը 

1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի  աշխատակազմ 5 

2. 
Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի  

աշխատակազմ 
5 

3. 
Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի 

աշխատակազմ 
2 

4. 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

աշխատակազմի «Կառավարության գործերի 

կառավարչություն» առանձնացված ստորաբաժանում 

8 

5. 
Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 
2 

6. 
Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարություն 
2 

7. 

Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման ծառայություն 

4 

8. 
Արցախի Հանրապետության արտաքին  գործերի  

նախարարություն 
2 

9. 
Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի 

Հանրապետության մշտական ներկայացուցչություն  
3 

10. 
Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական  

հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 
4 

11. 
Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և 

բնական ռեսուրսների նախարարություն 
4 

12. 
Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
5 

13. 

Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարության սննդամթերքի անվտանգության 

պետական ծառայություն   

2 

14. 
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 
6 

15. 
Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 
3 

16. 

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 

նախարարություն 

3 

17. 
Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության  

նախարարություն 
7 

18. 
Արցախի Հանրապետության  ֆինանսների 

նախարարություն 
17 



19. 
Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական 

ծառայություն 
2 

20. Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատ 2 

21. 

Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողով 

2 

22. 
Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների 

պաշտպանի գրասենյակ 
1 

23. 
Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական 

ծառայության խորհուրդ 
1 

24. 
Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական  

հանձնաժողով 
1 

25. 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ 
1 

26. Արցախի Հանրապետության Գերագույն  դատարան 2 

27. Արցախի Հանրապետության Վերաքննիչ դատարան 1 

28. 
Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության 

առաջին ատյանի դատարան 
1 

29. Արցախի Հանրապետության  դատական դեպարտամենտ 1 

30. Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն  88 

31. Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտե 4 

32. 
Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայություն  
84 

33. Արցախի Հանրապետության դատախազություն 13 

34. Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 3 

35. 
Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի  

վարչակազմ 
4 

36. 
Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի  

վարչակազմ 
3 

37. 
Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի  

վարչակազմ 
7 

38. 
Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի  

վարչակազմ 
4 

39. 
Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի  

վարչակազմ 
4 

40. Արցախի Հանրապետության Շուշիի  շրջանի  վարչակազմ 3 

41. 
Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի 

վարչակազմ 
6 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 322 

»: 
 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ              Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              5 փետրվարի 2020թ.                                                          N 28-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 21-Ի N 112-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

1.  Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

փետրվարի 21-ի «Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի 

աշխատակազմի, նախարարությունների և տարածքային կառավարման 

մարմինների աշխատողների առավելագույն թվաքանակը և ղեկավարների 

տեղակալների թվաքանակը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

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

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

հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2020 թվականի փետրվարի 5-ի N 28-Ն որոշման 

 

«Հավելված 

Արցախի Հանրապետության 

 կառավարության 2018 թվականի  

փետրվարի 21-ի N 112-Ն որոշման 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ, 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ  

ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 

 

Հ/Հ Մարմնի անվանումը 

Աշխատող-

ների առա-

վելագույն 

թվաքանա-

կը (հաստի-

քային 

միավոր) 

Որից` ղեկավարի 

տեղակալներ 

Ըն-

դա-

մենը 

այդ 

թվում` 

առաջին 

տեղա-

կալ 

1. 
Արցախի Հանրապետության պետական 

նախարարի աշխատակազմ 
51          

2. 
Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 
42 2    

3. 
Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարություն 
116 1    

4. 
Արցախի Հանրապետության արտաքին 

գործերի նախարարություն 
59 2    

5. 

Հայաստանի Հանրապետությունում  

Արցախի Հանրապետության մշտական 

ներկայացուցչություն 

29 3    

6. 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

237,5 2 1 

7. 

Արցախի Հանրապետության 

բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն 

58 3 1 

8. 
Արցախի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության նախարարություն 
64 3    

9. 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի 

և արտադրական ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

183 3    

10. 
Արցախի Հանրապետության կրթության, 

գիտության և սպորտի նախարարություն 
84 3    

11. 

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության նախարարություն 

67 2    

12. 
Արցախի Հանրապետության 

քաղաքաշինության նախարարություն 
90 3 1 

13. 
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարություն 
344 3   

14. 

Արցախի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության նախարարության 

սննդամթերքի անվտանգության պետական 

ծառայություն 

35            

15. Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 87 3    



16. 
Արցախի Հանրապետության Ասկերանի 

շրջանի վարչակազմ 
59 3    

17. 
Արցախի Հանրապետության Հադրութի 

շրջանի վարչակազմ 
47,5 1    

18. 
Արցախի Հանրապետության 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 
54 2    

19. 
Արցախի Հանրապետության Մարտունու 

շրջանի վարչակազմ 
53,5 2    

20. 
Արցախի Հանրապետության Շահումյանի 

շրջանի վարչակազմ 
40 2    

21. 
Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանի 

վարչակազմ 
37 1     

22. 
Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի 

շրջանի վարչակազմ 
111 2    

  Ընդամենը 1948,5 46 3 

    
      »: 

 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ              Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

6 փետրվարի 2020թ.                                                          N 29-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ     

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 

25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 23-րդ կետին համապա-
տասխան` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ   է. 

1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020 թվականի գործունե-
ության միջոցառումների ծրագիրն ընդունել ի կատարումն՝ համաձայն 

հավելվածի:  
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2020 թվականի փետրվարի 6-ի N 29-Ն որոշման 

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր 

     ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

 

Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Նպատակը Ժամկետը 
Ֆինանսական 

ապահովումը 

1 2 3 4 5 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն 

1 

«Զինվորական ծառայության համար  քաղաքացու կամ զինծառայողի 

պիտանիության աստիճանը որոշող հիվանդությունների ցանկը, 

ինչպես նաև քաղաքացու կամ զինծառայողի առողջական վիճակին 

հակացուցված զինվորական   ծառայութան   պայմանները   սահմա-

նելու   մասին»  Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի 

կարգավիճակի մասին» օրենքի 17։րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի պահանջի կատարում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

2 

«Քաղաքացու առողջական վիճակի հետազոտման և բժշկական 

փորձաքննության, հետազոտման և փորձաքննության ուղեգրման 

կարգերը, հետազոտում և բժշկական փորձաքննություն 

իրականացնող մարմինները և դրանց գործունեության կարգը, 

փորձաքննության եզրակացությունների ձևերը, բժշկական 

հետազոտությունների և բժշկական հաստատությունների ցանկերը, 

իրականացված ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման կարգը 

սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի 

կարգավիճակի մասին» օրենքի 17։րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի պահանջի կատարում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

3 

«Դատավորի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական 

արատների և հիվանդությունների ցանկը, դատավորի պաշտոնում 

նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատների և 

հիվանդությունների բացակայության մասին տրամադրվող 

տեղեկանքի ձևը, դատավորի պաշտոնում նշանակմանը 

խոչընդոտող ֆիզիկական արատների և հիվանդությունների 

բացակայության մասին տեղեկանք տրամադրելու կարգը 

սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 18-ի N 514-Ն որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Դատավորի պաշտոնում նշանակմանը 

խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկի 

հստակեցում և դատավորի պաշտոնում 

նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական 

արատների և հիվանդությունների բացակայության 

մասին սահմանված կարգով տրվող տեղեկանքի 

ձևի և տրամադրման կարգի հաստատում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

4 

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի առողջապահական 

պետական նպատակային ծրագրերին հավանություն տալու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Առողջապահության համակարգի 2021 թվականի 

նպատակների ու խնդիրների իրականացում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 



Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն 

5 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 

թվականի նոյեմբերի 15-ի N 843-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Օրենսդրության կատարելագործում, 

օրենսդրական կարգավորումների 

համապատասխանեցումն արդի պահանջներին 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

6 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 

թվականի ապրիլի 19-ի N 193-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Օրենսդրության կատարելագործում, 

օրենսդրական կարգավորումների 

համապատասխանեցումն արդի պահանջներին 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

7 

«Քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ  կատարելու 

մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրության կատարելագործում, 

օրենսդրական կարգավորումների 

համապատասխանեցումն արդի պահանջներին 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

8 

«Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում 

փոփոխություններ  կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրության կատարելագործում, 

օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցումն արդի պահանջներին 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

9 

««Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրության կատարելագործում, 

օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցումն արդի պահանջներին 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

10 

««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրության կատարելագործում, 

օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցումն արդի պահանջներին 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

11 

«Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին»  օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրության կատարելագործում, 

օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցումն արդի պահանջներին 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

12 

Քրեակատարողական օրենսգրքի և հարակից օրենքների 

նախագծերը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետությունում քրեակատարո-

ղական ոլորտը կարգավորող միասնական, 

կոդիֆիկացված իրավական ակտերի ընդունում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

13 

«Քրեակատարողական ծառայության մասին» օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Համակարգային փոփոխություններով 

պայմանավորված պետական ծառայության նոր՝ 

քրեակատարողական ծառայության սահմանում և 

դրա հետ կապված իրավահարաբերությունների 

կարգավորում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

14 

««Հիմնադրամների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրության կատարելագործում, 

օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցումն արդի պահանջներին 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

15 

«Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Օրենսդրության կատարելագործում, 

օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցումն արդի պահանջներին 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

16 

«Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրության կատարելագործում, 

օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցումն արդի պահանջներին 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 



17 

«Ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Օրենսդրության կատարելագործում, 

օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցումն արդի պահանջներին 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

18 

««Նոտարիատի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրության կատարելագործում, 

օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցումն արդի պահանջներին 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

19 

««Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրության կատարելագործում, 

օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցումն արդի պահանջներին 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

20 

««Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրության կատարելագործում, 

տեղեկատվության ազատության իրավունքի 

պաշտպանության վերաբերյալ օրենսդրական 

կարգավորումների համապատասխանեցումն 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

21 

««Անհատական տվյալների մասին» օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրության կատարելագործում, անհատական 

տվյալների վերաբերյալ օրենսդրական 

կարգավորումների համապատասխանեցումն 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

22 

««Արհեստակցական միությունների մասին» օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրության կատարելագործում, 

օրենսդրական կարգավորումների 

համապատասխանեցումն Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությանը 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն 

23 

«Քաղաքական ապաստանի մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրական կարգավորումների 

համապատասխանեցում Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությանը, 

Արցախի Հանրապետությունում քաղաքական 

ապաստանի իրավունք ստանալու հիմքերի, 

կարգի, քաղաքական ապաստանի իրավունք 

ստացած անձի կարգավիճակի սահմանում  

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

24 

«Օտարերկրացիների մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը  

Օրենսդրական կարգավորումների համապա-

տասխանեցում Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը, Արցախի Հանրապետություն 

մուտք գործելու, բնակվելու, տեղաշարժվելու, 

տարանցիկ ուղևորություններ կատարելու, ելքի, 

ինչպես նաև օտարերկրացիների իրավական 

վիճակի հետ կապված հարաբերությունների 

հստակեցում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 



25 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի հունվարի 19-ի N 9-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Որոշման համապատասխանեցում  «Պետական 

կենսաթոշակների մասին»  օրենքին 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

26 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի հունվարի 19-ի N 11-Ն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 907-Ն 

որոշումներում փոփոխություններ  կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Աշխատանքային և զինվորական 

կենսաթոշակների, նվազագույն կենսաթոշակի, 

ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին 

կորցնելու դեպքում կենսաթոշակների նոր չափերի 

սահմանում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

27 

«Զբաղվածության կարգավորման 2021 թվականի պետական 

ծրագրին և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկին 

հավանություն տալու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

«Զբաղվածության մասին» օրենքի պահանջների 

ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

28 

«Հաշմանդամների սոցիալական  պաշտպանության 2021 թվականի 

տարեկան ծրագրին և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների 

ցանկին  հավանություն տալու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 

հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 

մասին» օրենքի  պահանջների ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

29 

«Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2021 թվականի 

տարեկան ծրագիրը և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների 

ցանկը հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն 

ուղղված սոցիալական ծրագրերի ընդլայնում և 

իրականացման արդյունավետության բարձրացում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարություն 

30 

«Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության միջոցառումների 

2020 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին»  Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Բնապահպանական թեմաներով միջոցառումների, 

էկոարշավների, էկոկրթական բաց դասերի 

կազմակերպում՝ բնապահպանական ոլորտի 

վերաբերյալ հանրային իրազեկության և 

բնապահպանական դաստիարակության 

մակարդակի բարձրացման, երիտասարդության 

շրջանում բնապահպանական ոլորտի նկատմամբ 

հետաքրքրության ուժեղացման և բնապահպանա-

կան մտածելակերպի ձևավորման նպատակով 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

31 

«Արցախի Հանրապետության տարածքի մթնոլորտային օդի 

մոնիթորինգի միջոցառումների 2020 թվականի ծրագիրը 

հաստատելու մասին»  Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյան որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Մթնոլորտային օդի որակի դիտարկումների 

իրականացում՝ Արցախի Հանրապետության 

տարածքում մթնոլորտային օդի որակի մշտա-

դիտարկման ցանց ստեղծելու նպատակով 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 



32 

«Արցախի Հանրապետության տարածքի մակերևութային ջրերի 

մոնիթորինգի 2020 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության տարածքի տարբեր 

գետերի ջրահավաք ավազաններում  

մակերևութային ջրերի որակական հատկանիշների 

ուսումնասիրություն, գետերի հուների 

աղտոտվածության աստիճանի  բացահայտում, 

մարդու ազդեցության գնահատում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

33 

«Արցախի Հանրապետության բնության հուշարձանների 

անձնագրերի կազմման միջոցառումների 2020 թվականի ծրագիրը 

հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման, 

քարտեզագրման և ցուցանակների տեղադրման 

աշխատանքների իրականացում՝ բնության 

կենդանի և անկենդան հուշարձանների հարուստ 

բազմազանության պահպանման ու կայուն 

օգտագործման ապահովման նպատակով 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

34 

«Արցախի Հանրապետության տարածքի ստորերկրյա քաղցրահամ 

ջրերի հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի 2020 թվականի ծրագիրը 

հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության  տարածքի 

ստորերկրյա ջրաղբյուրների ու դրանց 

սանիտարական պահպանման գոտիների վիճակի 

նկարագրության և աղտոտման հնարավոր 

օջախների բացահայտման նպատակով 

միջոցառումների իրականացում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

35 

«Արցախի Հանրապետության տարածքի լքված, կոնսերվացված 

հանքավայրերի և արդյունաբերական թափոնների մոնիթորինգի 

2020 թվականի ծրագիրը  հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության տարածքի լքված, 

կոնսերվացված հանքավայրերի և ընդերքօգ-

տագործման թափոնների գույքագրում և շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

36 

«Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների մոնիթորինգի և ջրաչափական 

մշտադիտարկման կենտրոնացված համակարգի սպասարկման 

միջոցառումների 2020 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

ՀԷԿ։երի մոնիթորինգի վարում, ջրաչափական 

դիտակետերի ստեղծման և կահավորման 

աշխատանքների իրականացում, ջրաչափական 

մշտադիտարկման համակարգի սպասարկում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

37 «Արցախի Հանրապետության ընդերքի ուսումնասիրության 

միջոցառումների 2020 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախյան մարմարի և այլ օգտակար հանածոների 

հանքավայրերի որոնում և հետախուզում՝ 

արդյունահանման նախապատրաստելու 

նպատակով 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն 

38 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

մայիսի 11-ի N 350-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին»    Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Ցանքաշրջանառության շնորհիվ հողի 

բերրիության պրոգրեսիվ աճի և կայուն 

բերքատվության ապահովում, պտղաբուծության 

զարգացման համար նախադրյալների ստեղծում, 

ներմուծվող պտղատեսակների զգալի մասի 

փոխարինում տեղական արտադրանքով, վերա-

մշակման ճյուղի զարգացում, ոռոգման ժամանա-

կակից տեխնոլոգիաների ներդրման խթանում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 



39 

«Արցախի Հանրապետությունում անասնապահության զարգացման 

խթանման ծրագիրը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետությունում առկա 

անասնաշենքերի նոր տեխնոլոգիաներով 

արդիականացում, անասնաշենքերի ողջ 

պոտենցիալի լիարժեք օգտագործում և, 

համակարգային մոտեցմամբ, մրցունակ և 

արդյունավետ անասնաբուծություն ունենալով՝ 

բնակչության եկամուտների ավելացում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

40 

«Անասնաբուժական դեղամիջոցների գրանցման կարգը սահմանելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Անասնաբուժական դեղերի և դեղամիջոցների 

շարժի վերահսկում, արգելված դեղամիջոցների 

իրացման կանխարգելում, նոր դեղանյութերի 

համար թույլտվության տրամադրում և 

ներմուծման խթանում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

41 

«Վճարովի անասնաբուժական ծառայությունների  մատուցման 

կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 761-Ն որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Անասնաբուժության ոլորտում մի շարք 

չարաշահումների կանխարգելում, մասնագետների 

մասնագիտական գիտելիքների ամրապնդում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

42 

 «Անասնապահության կանոնակարգման և արոտների 

կառավարման համայնքային ծրագիրը հաստատելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արգելված վայրում գյուղատնտեսական կենդանու 

հայտնվելու դեպքերի բացառում,  արոտների 

արդյունավետության ու կերային արժեքի 

բարձրացում, բուսածածկի վերականգնում, հողերի 

հետագա դեգրադացման վտանգի կանխում, խոշոր 

և մանր եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակի, 

անասնապահական մթերքների արտադրության 

ծավալների ավելացման, նախրի և հոտի 

կառավարիչների համար աշխատատեղերի 

ստեղծման, ինչպես նաև անասնաբուծության և 

բուսաբուծության զարգացման ու գյուղացիական 

տնտեսությունների կենսամակարդակի 

բարձրացման համար նախադրյալների ստեղծում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 

43 

«2020 թվականի համար էլեկտրական էներգիայի ու բնական գազի 

հաղորդման (փոխադրման) և բաշխման ցանցերում նորմատիվային 

(բնական) կորուստների առավելագույն չափերը սահմանելու մա-

սին» Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման նախա-

գիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը  

Արցախի Հանրապետության էներգետիկայի 

բնագավառում արդյունավետ գործունեության 

խթանում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

44 

«Արցախի գործարար միջավայրի բարելավման միջոցառումների 

2020 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետությունում գործարար 

միջավայրի բարելավմանն ուղղված 

բարեփոխումների շարունակականության 

ապահովում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 



45 

«Արցախի Հանրապետության տնտեսական զարգացմանն ուղղված 

2020 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 

իրականացվող միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության  կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության տնտեսական 

զարգացմանն ուղղված 2020 թվականի պետական 

բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող 

միջոցառումների կատարման ապահովում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

46 

«Պետական գույքի մասնավորեցման 2019-2022 թվականների ծրագրի 

կատարման 2018-2019 թվականների տարեկան հաշվետվությունը 

հաստատելու մասին» օրենքի նախագիծը  Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Պետական գույքի մասնավորեցման 

(սեփականաշնորհման) մասին»  օրենքի 4-րդ 

հոդվածի պահանջների կատարում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

47 

««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Իրավունքների պետական գրանցման և 

տեղեկատվության տրամադրման ոլորտում 

ծառայությունների մատչելիության բարձրացում, 

մասնավորապես՝ գրանցման և տեղեկատվության 

տրամադրման, ինչպես նաև օրենքի առանձին 

դրույթների հստակեցում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

48 

««Կադաստրային քարտեզի ճշգրտման արդյունքում արձանագրված` 

քաղաքացիների կողմից փաստացի օգտագործվող հողամասերի 

իրավական կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Ոլորտը կարգավորող իրավական դաշտի 

պարզեցում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

49 

«Արցախի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և 

բաշխման 2020 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության տարածքում 

անընդհատ իրականացվող հողերի պետական 

հաշվառման արդյունքում կազմված 

հանրապետության տարածքում գտնվող հողային 

ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին 

հաշվետվության հաստատում 2020 թվականի 

հուլիսի 1-ի դրությամբ` ըստ նպատակային 

նշանակության, հողատեսքերի, գործառնական 

նշանակության և սեփականության սուբյեկտների 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

50 

«Հողային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Ոլորտը կարգավորող իրավական դաշտի 

պարզեցում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

51 

«Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Պետական գույքի համակարգված կառավարման 

ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

52 

«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության 2021 

թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը  

«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական 

աջակցության մասին» օրենքի  

4-րդ հոդվածի պահանջի ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

53 

««Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Նորագույն տեխնոլոգիաներով փոխադրումների 

կազմակերպման պահանջների սահմանում, 

տրանսպորտային ծառայության մատուցման 

որակի բարելավում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 



54 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

ապրիլի 17-ի N 277-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

 Պետական աջակցության չափորոշիչների 

հստակեցում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

55 

«Ինտերնետ ցանցում պետական մարմինների պաշտոնական 

կայքերին ներկայացվող նվազագույն պահանջները սահմանելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

 

Ինտերնետ ցանցում պետական մարմինների 

պաշտոնական կայքերի տեխնիկական և 

կազմակերպչական բնույթի միասնական 

պահանջների, անվտանգության ապահովման 

միասնական մեխանիզմների և բովանդակության 

պահանջների սահմանում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

56 

«Արցախի Հանրապետության տեղեկատվական անվտանգության 

հայեցակարգը հաստատելու մասին»  Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը  

 Արցախի Հանրապետությունում տեղեկատվական 

անվտանգության բարձրացում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 

57 

«Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության և սպորտի 

նախարարության 2020 թվականի կենտրոնացված միջոցառումների 

աշխատանքների իրականացման ծրագրի հաստատման մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

2020 թվականի կրթության, գիտության և սպորտի 

ոլորտում միջոցառումների իրականացման 

ապահովում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

58 

«Արցախի Հանրապետության  պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների 2020-2021 ուսումնական 

տարվա ընդունելության՝ ըստ մասնագիտությունների պետության 

կողմից ուսանողական  նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի 

կիրառման իրավունքով (վճարովի) բակալավրի կրթական ծրագրով 

առկա ուսուցմամբ տեղերը և հեռակա ուսուցմամբ վճարովի տեղերը 

հաստատելու մասին»  Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյան որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության պետական 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

2020 թվականի ընդունելության առկա և հեռակա 

ուսուցմամբ անվճար և վճարովի համակարգերում 

մրցութային կարգով ընդունելության 

կազմակերպում՝ միասնական և բուհի 

ընդունելության քննությունների արդյունքներով 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

59 

«Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների  2020-2021 ուստարվա  ընդունելության՝  ըստ 

մասնագիտությունների ուսանողական նպաստների ձևով ուսման 

վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ  (անվճար)  և ուսումնական 

հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի 

կիրառման իրավունքներով (վճարովի)  առկա ուսուցմամբ տեղերը և 

հեռակա ուսուցմամբ վճարովի տեղերը հաստատելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության  նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություններում 2020 թվականի 

ընդունելության կազմակերպում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

60 
«Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում Արցախի Հանրապետությանը 

Արցախի Հանրապետության տարբեր ոլորտների 

համար որակյալ մասնագետների պատրաստում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 



հատկացվելիք 2020-2021 ուստարվա ընդունելության 

մասնագիտությունների և պետության կողմից  ուսանողական  

նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 

և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման 

վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) 

բակալավրի կրթական ծրագրով տեղերը հաստատելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

61 

«Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների 2020-2021 ուստարվա 

ասպիրանտուրայի մասնագիտությունների ցանկը, անվճար և 

վճարովի տեղերը և  պետության կողմից ուսանողական  

նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 

և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման 

վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) 

առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով 

տեղերը՝ ըստ մասնագիտությունների հաստատելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Գիտական և գիտամանկավարժական կադրերի 

պատրաստում և հետբուհական կրթության  

ապահովում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

62 

«Արցախի Հանրապետության 2020-2021 ուսումնական տարվա 

պետական  հանրակրթական, մանկապատանեկան 

արտադպրոցական և նախադպրոցական, բարձրագույն, միջին 

մասնագիտական և արհեստագործական ուսումնական 

հաստատությունների ցանցը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության բոլոր տիպի 

ուսումնական հաստատությունների բյուջետային 

ֆինանսավորման գործընթացի իրականացման 

ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

63 

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի ֆիզիկական 

կուլտուրայի և սպորտի զարգացման պետական ծրագիրը 

հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետությունում  սպորտի 

զարգացում և բարձրակարգ մարզիկների 

պատրաստում  

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

64 

«Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների առկա և հեռակա  ուսուցմամբ  

2021-2022 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և 

ընդունելության քննությունների  ցանկը հաստատելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության բուհերում 

բարձրագույն կրթության իրականացման 

նպատակով մասնագիտությունների և  

ընդունելության քննությունների  սահմանում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

65 

«Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների առկա և հեռակա  ուսուցմամբ 2021-2022 

ուսումնական տարվա մասնագիտությունների ցանկը հաստատելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության  նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական կրթության իրականացման 

նպատակով մասնագիտությունների սահմանում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 



66 

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի գիտական, 

գիտատեխնիկական պետական և նպատակային ծրագրերի մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Տարբեր բնագավառներում գիտահետազոտական 

աշխատանքների կատարում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն 

67 

««Աղահեճ» պետական պատմամշակութային արգելոց ստեղծելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի 

Միրիկ համայնքում գտնվող բացառիկ հուշարձա-

նախմբի պահպանական պայմանակարգի 

ձևավորում, հանրահռչակում և զբոսաշրջության 

նպատակով տարածքի օգտագործում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

68 

«Երիտասարդական պետական քաղաքականության հայեցակարգը 

հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Պետական ծրագրերի իրականացման գործում 

երիտասարդության մասնակցությանն առնչվող 

խնդիրների ներառում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

69 

«Արցախի Հանրապետության պետական մշակութային 

քաղաքականության հայեցակարգը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Մշակույթի ասպարեզում պետության, քաղաքացու, 

տարբեր խմբերի ու համայնքի դերակատարման 

սահմանում, նպատակների ու խնդիրների, մշակու-

թային քաղաքականության բովանդակությանն ու 

գործելակերպի սկզբունքների մատնանշում 

 

Երրորդ 

եռամսյակ 

 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

70 

«Արցախի Հանրապետությունում գյուղական տուրիզմի զարգացման 

հայեցակարգը հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության տարածքում նոր 

զբոսաշրջային արդյունքի ձևավորման նպատակով 

պետական համակարգված մոտեցում, նոր 

զբոսաշրջային արդյունքի խթանում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ պետա-

կան բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված 

այլ միջոցներ 

71 

«Զբոսաշրջային ռեսուրսների գրանցամատյանի ձևը և վարման 

կարգը հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Զբոսաշրջային ռեսուրսների դասակարգում, 

նախընտրելի և հեռանկարային զբոսաշրջային 

ռեսուրսների գնահատման կարգի մշակում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

72 

«Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի պատմության և 

մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը 

հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի 

անշարժ հուշարձանների ընդգրկում 

հուշարձանների պետական ցուցակի մեջ` 

հուշարձանի կարգավիճակի տրամադրմամբ 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն 

73 

«Պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում 

իրականացվող միջոցառումների կազմակերպման կարգը 

սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Պահեստազորային պատրաստության շրջանակ-

ներում օրենքով սահմանված միջոցառումների 

կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգերի, 

այդ միջոցառումներին քաղաքացիների  

ներգրավման հետ կապված հարաբերությունների, 

միջոցառումների անցկացման գործընթացում 

զինվորական կոմիսարիատների ու իրավասու այլ 

ծառայությունների գործողությունների սահմանում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 



74 

«Քաղաքացուն բացառիկ դեպքերում պարտադիր զինվորական 

ծառայությունից ազատելու կարգը սահմանելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Քաղաքացուն պարտադիր զինվորական 

ծառայությունից ազատելու իրավասության 

շրջանակներում իրականացվող ընթացակարգերի, 

քաղաքացուն պարտադիր զինվորական 

ծառայությունից ազատելու դիմումների կամ 

միջնորդությունների ներկայացման պայմանների, 

դրանց ընթացքավորման, քննարկման և դրա 

արդյունքներով համապատասխան որոշումների 

կայացման գործընթացի սահմանում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

75 

«Սպորտի բնագավառում նշանակալի նվաճումներ ունեցող 

քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության 

զորակոչից տարկետում տալու կարգը և պայմանները սահմանելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Հայտարարված զորակոչի շրջանակներում պար-

տադիր զինվորական ծառայության զորակոչից 

քաղաքացուն տարկետում տալու գործընթացի 

շրջանակներում իրականացվող ընթացակարգերի, 

համապատասխան բնագավառում նշանակալի 

նվաճումների չափորոշիչների, ինչպես նաև 

տրամադրված տարկետման ժամկետի ավարտից 

հետո կրկին անգամ տարկետում տրամադրելու 

պայմանների սահմանում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

76 

«Զինվորական հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Քաղաքացիների զինվորական հաշվառման 

նպատակի, խնդիրների, հաշվառում իրականա-

ցնող մարմինների, քաղաքացիների զինվորական 

հաշվառման հետ կապված պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, անկախ 

կազմակերպական-իրավական ձևից, 

կազմակերպությունների և ուսումնական 

հաստատությունների գործողությունների, 

զինվորական հաշվառման գործընթացում 

կիրառվող փաստաթղթերի ձևերի սահմանում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն 

77 

«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի 

միջոցների հաշվին իրականացվող կապիտալ ներդրումների 

պետական պատվերը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների 

իրականացում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն 

78 

««Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն  ներկայացնելը 

Օրենքի դրույթների համապատասխանեցում 

«Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի 

անձնավորված հաշվառման մասին» օրենքին 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

79 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 

թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 254-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Որոշման դրույթների համապատասխանեցում 

«Շահութահարկի մասին» և «Եկամտային հարկի 

մասին» օրենքներին 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 



80 

«Արցախի Հանրապետությունում առաքվող կամ տեղափոխվող 

արտադրանքի, ապրանքների փաստաթղթավորման և գրանցման 

(հաշվառման) մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյան որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Որոշման դրույթների համապատասխանեցում 

«Հարկերի մասին» օրենքին 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

81 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 

թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 255-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Որոշման դրույթների համապատասխանեցում 

«Հարկերի մասին» օրենքին 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

82 

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի բյուջետային 

գործընթացն սկսելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Արցախի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» օրենքի 22-րդ հոդվածի 

պահանջների կատարման ապահովում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

83 

«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի 

կատարման տարեկան հաշվետվությանը հավանություն տալու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

«Արցախի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի 

պահանջների կատարման ապահովում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

84 

«Արցախի Հանրապետության 2021-2023 թվականների պետական 

միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Արցախի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» օրենքի 22-րդ հոդվածի 

պահանջների կատարման ապահովում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

85 

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

«Արցախի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» օրենքի 22-րդ հոդվածի 

պահանջների կատարման ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն 

86 

««Ոստիկանության մասին» օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենքով կարգավորվող հարաբերությունների 

հստակեցում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

87 

««Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխու-

թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենքով կարգավորվող հարաբերությունների 

հստակեցում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

88 

«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Բնակչության պետական ռեգիստրում անձնական 

հաշվառման տվյալների մշակման և ռեգիստրի 

վարման հետ կապված հարաբերությունների 

կարգավորում 

Առաջին 

 եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

89 

«Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» օրենքի 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Հանրային ծառայությունների համարանիշի 

ձևավորման և հատկացման կարգի հետ կապված 

հարաբերությունների կարգավորում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

90 

«Նույնականացման քարտերի մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Նույնականացման քարտ տրամադրելու, 

փոխանակելու, անվավեր ճանաչելու, վերցնելու 

հետ կապված հարաբերությունների կարգավորում 

Առաջին 

 եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 



91 

«Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով 

հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների 

խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական 

վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի համաձայն՝ տեսանկա-

րահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով 

հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության 

կանոնների խախտումներով իրականացվող 

վարչական վարույթի առանձնահատկությունների 

սահմանում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

92 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի հուլիսի 15-ի N 510-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Անազատության մեջ գտնվող անձանց 

իրավունքների իրականացման համար 

անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

93 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի օգոստոսի 5-ի N 513-Ն որոշման մեջ լրացումներ 

կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Արտաքին ծառայություն իրականացնելու համար 

նախատեսված համազգեստի նկարագրի 

սահմանում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

94 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

հունվարի 25-ի N 34-Ն որոշման մեջ լրացումներ  

և փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Ոստիկանության մասին» և «Ոստիկանությունում 

ծառայության մասին» օրենքների պահանջներին 

համապատասխանեցում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

95 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 

թվականի մարտի 16-ի N 100 որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 

օրենքի պահանջներին և ոստիկանության 

կառուցվածքին համապատասխանեցում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

96 

««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության 

կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Ծառայողական քննության արդյունքների 

բողոքարկման և ծառայողական քննության 

կասեցման հետ կապված հարաբերությունների 

կարգավորում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

97 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 

թվականի ապրիլի 15-ի N 115 որոշման մեջ լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Որոշման տեքստում առկա պետական կառավար-

ման մարմնի և ստորաբաժանման անվանումների 

համապատասխանեցում Արցախի Հանրապետու-

թյան կառավարության և ոստիկանության 

կառուցվածքով նախատեսված անվանումներին 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

98 

«Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կողմից 

հետախուզական աշխատանքների իրականացման կարգը 

սահմանելու մասին»  Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը  Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

կողմից հետախուզական աշխատանքների 

իրականացման հետ կապված 

հարաբերությունների կարգավորում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 



99 

«Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կողմից օպերատիվ 

հաշվառման գործեր կազմելու, վարելու, կարճելու, հաշվառման 

գործերի և դրանցով մշակվող, ստուգվող անձանց գրանցման ու 

օպերատիվ հաշվառման կարգը հաստատելու մասին»  Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը  

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

կողմից օպերատիվ հաշվառման գործեր 

կազմելու, վարելու, կարճելու, հաշվառման 

գործերի և դրանցով մշակվող, ստուգվող անձանց 

գրանցման ու օպերատիվ հաշվառման հետ 

կապված հարաբերությունների կարգավորում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

100 

«Արցախի Հանրապետությունում թմրամոլության և 

թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի 2021 

թվականի միջոցառումների ծրագրին և ժամանակացույցին 

հավանություն տալու մասին»  Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը  Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) 

նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ապօրինի 

շրջանառության դեմ պայքարի արդյունավետու-

թյան բարձրացում և այդ նպատակով պետական 

մարմինների համակարգված գործունեության 

ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 

101 

«Տարահանված բնակչության տեղաբաշխման տեղամասերում 

կենսաապահովման կարգը սահմանելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Տարահանված բնակչության տեղաբաշխման 

տեղամասերում կենսաապահովման 

իրականացման կարգի սահմանում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

102 

««Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Համապատասխանում օրենսդրության պահանջնե-

րին (քաղաքացիական պաշտպանության ուժերում 

քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժա-

նումների ավելացում) 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

103 

««Պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Համապատասխանում օրենսդրության 

պահանջներին 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

104 

«Քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների 

մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Առկա ուժերով քաղաքացիական պաշտպանության 

խնդիրների իրականացման նպատակով նոր 

օրենքի ընդունման անհրաժեշտություն  

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

105 

«Արտակարգ իրավիճակի ռեժիմի մասին» օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 

133-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան 

նոր օրենքի ընդունում, Արցախի Հանրապետու-

թյունում արտակարգ իրավիճակի ռեժիմ մտցնելու 

հիմքերի, կարգի ու պայմանների սահմանում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 

106 

««Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Տեղական տուրքերի և վճարների համաչափ 

հավաքագրման կարգավորում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

107 

«Ստեփանակերտ քաղաքում տեղական ինքնակառավարման 

մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Ատեփանակերտ քաղաքում տեղական ինքնա-

կառավարման և տարածքային կառավարման 

առանձնահատկությունների սահմանում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսա-

վորում չի 

պահանջվում 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              6 փետրվարի 2020թ.                                                          N 35-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ 

2020-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  

ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 

25-ի N 108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 3-րդ և 5-րդ կետերին համա-

պատասխան՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել՝  

1) Արցախի Հանրապետության պետական ժողովրդագրական 

քաղաքականության հայեցակարգի իրականացումն ապահովող 2020-2022 

թվականների ծրագիրը (այսուհետ` Ծրագիր)՝ համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության պետական ժողովրդագրական 

քաղաքականության հայեցակարգի իրականացումն ապահովող 2020-2022 

թվականների միջոցառումների ցանկը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշման N 2 հավելվածով նախատեսված պատասխանատու 

կատարողներին` մինչև յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա մարտի 1-ը, 

մոնիթորինգի իրականացման նպատակով, Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն 

(այսուհետ՝ նախարարություն) ներկայացնել տեղեկատվություն` Ծրագրի 

իրականացման ընթացքի մասին: 

3. Նախարարությանը` մինչև յուրաքանչյուր տարվա ապրիլի 1-ը, 

Արցախի Հանրապետության պետական ժողովրդագրական քաղաքակա-

նության մշակման և իրագործման մշտապես գործող բարձրագույն խորհրդին 

ներկայացնել ամփոփ տեղեկատվություն՝ Ծրագրի իրականացման ընթացքի 

մասին: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2020 թվականի փետրվարի 6-ի N 35-Ն որոշման 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ  

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ  

2020-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

 

I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Արցախի Հանրապետության պետական ժողովրդագրական 

քաղաքականության հայեցակարգի իրականացումն ապահովող 2020-2022 

թվականների ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր) բխում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 26-ի «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ժողովրդագրական քաղաքականության 

հայեցակարգը հաստատելու մասին» N 21-Ն որոշման պահանջներից: 

2. Ծրագրի նպատակն է Արցախի Հանրապետության պետական 

ժողովրդագրական քաղաքականության հայեցակարգի իրականացումն ապահովող 

2020-2022 թվականների միջոցառումների շնորհիվ ժողովրդագրական բացասական 

միտումների կանխումն ու իրավիճակի կայունացումը: 

 

II. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ 

 

3. Արցախի Հանրապետության պետական վիճակագրական հաշվետվություն-

ների տվյալներով Արցախի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 

2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 148,0 հազար մարդ, որը  2018 

թվականի հունվարի 1-ի նկատմամբ աճել  է շուրջ 0,7 տոկոսով՝  (տես՝ աղյուսակ 1):  

 

Աղյուսակ 1. Արցախի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը           

2018-2019 թվականների հունվարի 1-ի դրությամբ 

 

Ժամանակահատվածը Բնակչության թվաքանակը 

(հազար մարդ) 

2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 148,0 

2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 147,0 

 

4. Արցախի Հանրապետության բնակչության թվաքանակի փոփոխությունները 

պայմանավորված են բնակչության աճի բաղադրիչների` ծնելիության, մահացության, 

ամուսնության ու ամուսնալուծության և միգրացիայի ցուցանիշների 

փոփոխություններով:  

5. Գծապատկեր 1-ում պատկերված է Արցախի Հանրապետությունում 2008-2018 

թվականներին գրանցված ծնունդների թիվը: 2018 թվականին գրանցվել է 2 328  կենդա-

նի ծնված՝ ութով պակաս, քան 2017 թվականին (2 336):  

 

 



 

 

Գծապատկեր 1. Արցախի Հանրապետությունում  2008-2018  գրանցված                     

ծնունդների թիվը 

 

 

6. Ծնելիության ցածր ցուցանիշը պայմանավորող գործոններից մեկն 

ամուսնությունների առկա մակարդակն է: Գծապատկեր 2-ում պատկերված է Արցախի 

Հանրապետությունում 2008-2018 թվականներին գրանցված ամուսնությունների և 

ամուսնալուծությունների թիվը: Այդ ժամանակահատվածում ամուսնությունների 

միջին ցուցանիշը կազմել է 1215: 2018 թվականին գրանցված ամուսնությունները 2017 

թվականի համեմատ (961) նվազել են 62-ով և կազմել՝ 899: Ամուսնալուծության 

դեպքերը 2018 թվականին նվազել են 6,5 տոկոսով կամ 23-ով և կազմել՝ 204: 

 

Գծապատկեր 2. Արցախի Հանրապետությունում 2008-2018 թվականներին գրանցված 

ամուսնությունների և ամուսնալուծությունների թիվը 

             

 

7. Գծապատկեր 3-ում պատկերված է Արցախի Հանրապետությունում 2008-2018 

թվականներին գրանցված մահացածների թիվը: 2018 թվականին Արցախի 

Հանրապետությունում գրանցվել է մահվան 1185 դեպք՝ 2017 թվականի (1238) 

համեմատ նվազելով 53 դեպքով: Մահացության պատճառական կառուցվածքում 

մահացության հիմնական պատճառներն են՝ 2018 թվականին արյան շրջանառության 

համակարգի հիվանդությունները՝ 799 դեպք (67,4 տոկոս), վնասվածքները, 

թունավորումները  և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքները՝ 

49 դեպք (4,1 տոկոս), նորագոյացությունները՝ 202 դեպք (17,0 տոկոս), մարսողական 

օրգանների հիվանդությունները՝ 19 դեպք (1,6 տոկոս), վարակիչ և մակաբուծական 

հիվանդությունները՝ 4 դեպք (0,34 տոկոս): 2018 թվականին՝ 2017 թվականի համեմատ, 

նշված պատճառներից մահացությունների նվազում են գրանցվել արյան 

շրջանառության համակարգի հիվանդություններից 48-ով (5,7 տոկոսով) և 

մարսողական օրգանների հիվանդություններից 11-ով (36,6 տոկոսով): Դեպքերի 



նվազում է գրանցվել նորագոյացություններից 11-ով (5,1 տոկոսով), իսկ աճ՝ վարակիչ և 

մակաբուծական հիվանդություններից 2-ով ( 50,0 տոկոսով): 

 

Գծապատկեր 3. Արցախի Հանրապետությունում 2008-2018 թվականներին 

գրանցված  մահացածների թիվը 

                                       

8. 2018 թվականին Արցախի Հանրապետությունում արձանագրվել է մինչև մեկ 

տարեկան երեխաների մահացության 12 դեպք՝ 1000 կենդանածնի հաշվով 5,2 երեխա՝ 

նախորդ տարվա 15 դեպքի և 6,4 երեխայի համեմատ: Համաձայն Միացյալ ազգերի 

կազմակեպության մանկական հիմնադրամի 2019 թվականի զեկույցի՝ աշխարհում 

1000 կենդանածնի հաշվով 2018 թվականին գրանցվել է 26.5 մանկամահացության 

դեպք:   

9. Հղիության հետ կապված բարդություններով պայմանավորված՝ ծննդյան և 

հետծննդյան ժամանակահատվածում 2018 թվականին Արցախի Հանրապետությունում 

մայրամահացության դեպք չի գրանցվել, իսկ 2017 թվականին գրանցվել է մեկ դեպք: 

10.  2018 թվականին ծնվածների թիվը կազմել է 2328 մարդ, մահացածներինը՝  

1185, իսկ 2017 թվականին` համապատասխանաբար 2336 և 1238 մարդ: Արդյունքում, 

բնական հավելաճը 2018 թվականին կազմել է 1143 մարդ, իսկ 2017 թվականին՝  1098 

մարդ:   

11. Արցախի Հանրապետությունում տեղի ունեցող ժողովրդագրական 

գործընթացների վրա իր ազդեցությունն ունի նաև գործազրկության մակարդակը: 

Գծապատկեր 4-ում պատկերված են Արցախի Հանրապետությունում 2014-2018 

թվականներին պաշտոնապես հաշվառված և Արցախի Հանրապետության ազգային 

վիճակագրական ծառայության տվյալներով գործազուրկների թվաքանակը: Հարկ է 

փաստել, որ 2018 թվականին Արցախի Հանրապետությունում պաշտոնապես 

հաշվառված գործազուրկների թվաքանակը 2017 թվականի նկատմամբ աճել է 7,1 

տոկոսով: Գործազուրկների թվաքանակի մասին Արցախի Հանրապետության ազգային 

վիճակագրական ծառայության տվյալները տարբերվում են պաշտոնապես 

հաշվառված տվյալներից, որը պայմանավորված է «ԼՂՀ սոցիալական պատկերը և 

աղքատությունը» հետազոտության արդյունքում հավաքագրված տվյալներով: 

 

Գծապատկեր 4. Արցախի Հանրապետությունում 2014-2018 թվականներին պաշտոնա-

պես հաշվառված և Արցախի Հանրապետության ազգային վիճակագրա-

կան ծառայության տվյալներով գործազուրկների թվաքանակը (մարդ) 

 



 

12. Արցախի Հանրապետությունում ժողովրդագրական մարտահրավերներից 

մեկը մնում է միջպետական միգրացիան: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, 

որ, ի թիվս այլ պատճառների, միգրացիայի դրդապատճառներ են շարունակում 

հանդիսանալ աշխատանք փնտրողների մասնագիտական կարողություններին 

համապատասխան աշխատատեղերի բացակայությունը և ցածր աշխատավարձը: 

Վերջին տարիներին մեխանիկական հավելաճն ունի բացասական  մնացորդ:  

Գծապատկեր 5-ում պատկերված է Արցախի Հանրապետությունում 2008-2018 

թվականներին գրանցված եկողների և մեկնողների թիվը: 2018 թվականին Արցախի 

Հանրապետությունում պաշտոնապես հաշվառված եկողների թվաքանակը կազմել է 

613 մարդ (2017 թվականին՝ 618 մարդ), իսկ մեկնողների թվաքանակը նույն 

ժամանակահատվածում՝ 760 մարդ (2017 թվականին՝ 828 մարդ): Մեխանիկական 

հավելաճը 2018 թվականին կազմել է -147 մարդ (2017 թվականին՝ -210 մարդ): 

 

Գծապատկեր 5. Արցախի Հանրապետությունում 2008-2018 թվականներին               

գրանցված եկողների, մեկնողների թիվը 

 

13. Բնակչության կամ ժողովրդագրական ծերացումը բնակչության 

կառուցվածքում տարեց և ծեր բնակչության տեսակարար կշռի աճն է, ինչը երկարատև 

ժողովրդագրական փոփոխությունների, բնակչության վերարտադրության, 

ծնելիության, մահացության և դրանց հարաբերակցությունում տեղ գտած 

տեղաշարժերի, ինչպես նաև մասամբ միգրացիայի հետևանք է: Այդ երևույթը 

հետխորհրդային առաջին տարիներին զգալիորեն արագացել էր՝ պայմանավորված 

ծնելիության մակարդակի անկմամբ և վերարտադրողական բարձր պոտենցիալ 

ունեցող բնակչության էմիգրացիոն ակտիվությամբ: 

2005 և 2018 թվականների Արցախի Հանրապետության բնակչության 

սեռատարիքային (ժողովրդագրական) բուրգերի դիտարկումները (տես՝ 

գծապատկերներ 6 և 7) ցույց են տալիս, որ ժողովրդագրական իրավիճակի առկա 

հիմնախնդիրներից է բնակչության ժողովրդագրական ծերացումը: 

 

 



Գծապատկեր 6. 

            66.5 հազ. մարդ                         2005թ                71.2 հազ. մարդ 

                   Տղամարդ                                                                                  կին 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գծապատկեր 7. 

              72.4 հազ. մարդ                            2018թ                 75.6 հազ. մարդ 

              Տղամարդ                                                                                         կին  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եթե 2005 թվականի հոկտեմբերի 18-ի մարդահամարի տվյալներով 0-14 

տարեկան բնակչության թվաքանակը  կազմում էր ընդհանուր բնակչության 

թվաքանակի 23,9 տոկոսը,  15-64 տարեկան բնակչության թվաքանակը` 63 տոկոսը, 

իսկ 65 և բարձր տարիքի բնակչության թվաքանակը` 13,1 տոկոսը, ապա 2019 

թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ այդ ցուցանիշները կազմել են 

համապատասխանաբար 25,  64,6, 10,4 տոկոս (տես՝ աղյուսակ 2): 

 

Աղյուսակ 2. Արցախի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակի 

                                         կառուցվածքն ըստ հիմնական տարիքային խմբերի 2005 և 2018  

                                         թվականներին 

 

Տարիքային  խումբ  
աառռ  1188..1100..22000055  

թթվվաակկաանն  

աառռ  0011..0011..22001199  

թթվվաակկաանն  

  
հհաազզաարր  

մմաարրդդ  
տտոոկկոոսս  

հհաազզաարր  

մմաարրդդ  
տտոոկկոոսս  

0-14 տարեկան բնակչություն  3333,,00  2233,,99  3366..99  2255..00  

15-64 տարեկան բնակչություն  8866..77  6633..00  9955..77  6644..66  



65 և բարձր  տարիքի բնակչություն  1188..00  1133..11  1155..44  1100..44  

Ընդամենը   113377,,77  110000,,00  114488,,00  110000,,00  

   

Չնայած սեռատարիքային կառուցվածքի աստիճանական բարելավմանը 

Արցախի Հանրապետությունը շարունակում է համարվել ծերացած երկիր, քանի որ 

ըստ Միացյալ ազգերի կազմակերպության ժողովրդագրական ծերացման սանդղակի, 

եթե տվյալ երկրի բնակչության կառուցվածքում 65 և բարձր տարիքի անձինք կազմում 

են 7 տոկոսից ավելի, ապա այդ երկիրը համարվում է ծերացած: 

14. Արտաքին միգրացիոն հոսքերում ընդգրկված անձանց մեջ գերակշռում են 

աշխատանքային միգրանտները: Ինչպես վերջին երկու տասնամյակում, այնպես էլ 

ներկայումս, միգրացիոն հիմնական ուղղությունն Արցախի Հանրապետությունից 

ուղղված է դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, Ռուսաստանի Դաշնություն և այլ 

երկրներ: Արտաքին միգրացիայի բացասական ազդեցությունը վերարտադրողական 

տարիքի անձանց՝ մասնավորապես տղամարդկանց, տևական բացակայությունն է 

ընտանիքներից, որն ուղղակիորեն ազդում է հատկապես բնակչության 

վերարտադրողական վարքագծի վրա: Այդ հանգամանքով պայմանավորված` 

անբարենպաստ փոփոխությունների են ենթարկվում Արցախի Հանրապետության 

բնակչության սեռատարիքային համամասնությունները: Ընդ որում, բավարար 

երաշխիքներ չկան, որ արտերկրում կուտակվող աշխատանքային միգրանտների 

որոշակի մասն ի վերջո չի մնա մշտական բնակության և տեղափոխելով ընտանիքը, չի 

խաթարի արտաքին միգրացիոն գործընթացների հարաբերական կայունությունը: 

 

III. ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՈՒՄ  

ՆԵՐԱՌՎԱԾ  ՆՈՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

15. Հաշվի առնելով վերջին տարիներին Արցախի Հանրապետությունում տեղի 

ունեցած ժողովրդագրական զարգացումների միտումները՝ սահմանվել են Ծրագրի 

հիմնական խնդիրները: Դրանք են՝ 

1) ծնունդների աճի ապահովումը՝ հատկապես 3-րդ, 4-րդ և յուրաքանչյուր 

հաջորդ երեխայի ծննդյան նյութական խրախուսումը. 

2) մանկամահացության ցուցանիշի բարելավումը՝ մանկամահացության 

դեպքերի նվազեցման միջոցով. 

3) վաղաժամ մահացությունների թվաքանակի նվազեցումը. 

4) երիտասարդ ընտանիքների ձևավորման գործընթացների վրա  նպատակային 

ներազդման միջոցով բնակչության սեռատարիքային կառուցվածքի աստիճանական 

բարելավումը. 

5) ժողովրդագրական զարգացմանն առնչվող իրավական դաշտի 

կատարելագործումը. 

6) բնակչության ծերացման կանխումը. 

7) միգրացիոն գործընթացների կարգավորումը և բնակչության տարածքային 

տեղաբաշխման անհամաչափության մեղմումը. 

8) կայուն տնտեսական աճի ապահովումը: 

16. Ընտանիքի ընդլայնված վերարտադրության ապահովման նպատակով, 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 17-ի N 273-Ն 

որոշման համաձայն, 2020-2022 թվականներին առնվազն կշարունակվի երեխայի 

ծննդյան նյութական խրախուսման տարբերակված մոտեցումը՝ 1-ին երեխայի ծննդյան 

միանվագ նպաստի չափը պահպանելով   100 000 ՀՀ դրամ, 2-րդ երեխայինը` 200 000 ՀՀ 

դրամ, 3-րդ երեխայինը` 500 000 ՀՀ դրամ,   4-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայինը` 

700 000 ՀՀ դրամ, իսկ ընտանիքում ծնված 3-րդ, 4-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ 

երեխային՝ 18 տարին լրանալու դեպքում, տրամադրվում է չափահասության նպաստ՝ 

համապատասխանաբար 500 000 ՀՀ դրամ և 700 000 ՀՀ դրամ: Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 16-ի  N 194-Ն որոշման 

շրջանակներում հինգ և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքի համար 

գնվում է բնակարան կամ բնակելի տուն կամ կառուցվում բնակելի տուն: 

17. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների բնակարանային պայմանների, 

սոցիալ-կենցաղային խնդիրների լուծման անհրաժեշտությունից ելնելով՝ պետության 

կողմից իրականացվում են մի շարք ծրագրեր. 

1) Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 1-ի   

N 24-Ն որոշման համաձայն, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին, 1-ին,  

2-րդ և 3-րդ խմբի հաշմանդամներին, զոհված զինծառայողների զավակներին, 



բազմազավակ, միածնող ընտանիքներին, փախստականներին, պայմանագրային և 

սպայական կազմի զինծառայողներին հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարանային 

պայմանների բարելավման համար տրամադրվում է պետական ֆինանսական 

աջակցություն: Ծրագրի շրջանակներում 2019 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ 

պետական ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել 605 շահառուի. 

2) Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի  

7-ի N 1004-Ն որոշման համաձայն՝ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված (մահացած, 

անհայտ կորած) զինծառայողների ընտանիքներին, Արցախի Հանրապետության 

անժամկետ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող 1-ին խմբի հաշմանդամներին 

տրամադրվում են բնակարաններ կամ բնակելի տներ կամ վերանորոգվում 

բնակարաններ կամ բնակելի տներ: Ծրագրի շրջանակներում 2019 թվականի օգոստոսի 

1-ի դրությամբ բնակարաններ կամ բնակելի տներ են տրամադրվել հինգ շահառուի, 

իսկ 48 շահառուի համար վերանորոգվել են բնակարաններ կամ բնակելի տներ.  

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի 

հունիսի 8-ի N 353-Ն որոշման համաձայն՝ Արցախի Հանրապետության գյուղական 

կամ քաղաքային՝ բացառությամբ Ստեփանակերտ և Շուշի քաղաքների, 

բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի տներ 

կառուցելու նպատակով տրամադրվում է մինչև 3 000 000 ՀՀ դրամի չափով անհատույց 

պետական ֆինանսական աջակցություն: Ծրագրի շրջանակներում 2019 թվականի 

օգոստոսի 1-ի դրությամբ անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն է 

տրամադրվել 116 շահառուի. 

4) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի 

փետրվարի 15-ի N 80-Ն որոշման համաձայն՝ Արցախի Հանրապետության 

զինվորական հաշմանդամություն ունեցող 1-ին, 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին, 

Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ, Մատաղիս, Տոնաշեն 

գյուղական համայնքներում փաստացի բնակվող անձանց  օգտագործված 

էլեկտրաէներգիայի և (կամ) բնական գազի դիմաց տրամադրվում է պետական 

ֆինանսական աջակցություն: Ծրագրի շրջանակներում 2019 թվականի օգոստոսի   1-ի 

դրությամբ պետական ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել 2 335 շահառուի. 

5) Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի 

հուլիսի 14-ի N 381-Ն որոշման համաձայն՝ Արցախի Հանրապետությունում 

վարձակալական հիմունքներով բնակվող փախստականի հաշվառման վկայական 

ստացած ընտանիքներին պետական ծրագրի շրջանակներում տրամադրվում է 

ֆինանսական աջակցություն: Ծրագրի շրջանակներում 2019 թվականի օգոստոսի 1-ի 

դրությամբ ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել 62 շահառուի. 

6) Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի  

ապրիլի 16-ի N 194-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի համաձայն՝ հինգ և ավելի 

անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքի համար գնվում է բնակարան կամ 

բնակելի տուն կամ կառուցվում է բնակելի տուն: Ծրագրի շրջանակներում 2019 

թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ տասը շահառուի համար գնվել և կառուցվել են 

բնակելի տներ: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                   Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  



Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2020 թվականի փետրվարի 6-ի N 35-Ն որոշման 

 

Ց Ա Ն Կ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ  

ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ 2020-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

 

Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Կատարման 

ժամկետը 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը 

Պատասխանատու կատարողը 

1 2 3 4 5 

1. Ծնելիության խթանում և ընտանիքի պաշտպանություն 

1. 

Նորաստեղծ ընտանիքներին պետական աջակցություն 

ցուցաբերելու նպատակով ամուսնության միանվագ 

նպաստի տրամադրում  

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության  

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

2. 

Արցախի Հանրապետությունում ծնելիության և բազմազա-

վակության խթանման միջոցառումների շրջանակներում 

պետական նպաստների, երեխայի ծննդյան միանվագ 

նպաստի, 3-րդ, 4-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխային՝  

18 տարին լրանալու դեպքում, չափահասության նպաստի 

տրամադրում, հինգ և ավելի անչափահաս երեխաներ 

ունեցող ընտանիքների համար բնակարանի կամ բնակելի 

տան գնում կամ բնակելի տան կառուցում  

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության  

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

քաղաքաշինության 

նախարարություն, Արցախի 

Հանրապետության  

աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

3. 

Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի 

տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ 

փոխհատուցման տրամադրում 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության  

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

4. 
Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում 

 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության  

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

5. 

Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ 

ունեցող՝ աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական 

ուսուցման կազմակերպում 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության  

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

6. Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական 2020-2022 Արցախի Արցախի Հանրապետության  



աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար 

գործազուրկներին աջակցության տրամադրում 

թվականներ Հանրապետության  

պետական բյուջե 

աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

7. 

Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի 

տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի 

մասնակի և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի 

համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրում 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության  

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

8. 
Պետական աջակցություն գործազուրկներին 

 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության  

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

9. 

Դրամական աջակցության տրամադրում երեխաների 

խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 

հաստատություններում խնամվող երեխաներին 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

 

Արցախի Հանրապետության  

աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

10. 
Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության 

նպաստների տրամադրում 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

 

Արցախի Հանրապետության  

աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

11. Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին 
2020-2022 

թվականներ  

Արցախի Հանրա-

պետության պետա-

կան բյուջե, դոնոր 

կազմակերպու-

թյուններ 

Արցախի Հանրապետության  

կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 

12. 

Պետական աջակցություն Արցախի Հանրապետության 

պետական  հանրակրթական  ուսումնական 

հաստատություններին  

2020-2022 

թվականներ  

Արցախի Հանրա-

պետության պետա-

կան բյուջե, դոնոր 

կազմակերպու-

թյուններ 

Արցախի Հանրապետության  

կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 

13. 
Առաջին դասարան ընդունվող երեխաներին միանվագ 

դրամական օգնության տրամադրում 

2020-2022 

թվականներ  

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 

14. Երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպում  

 

2020-2022 

թվականներ  

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

մշակույթի, երիտասարդության 

հարցերի և զբոսաշրջության 

նախարարություն 

15. Մանկաբարձագինե-կոլոգիական բժշկական օգնության 2020-2022 Արցախի Արցախի Հանրապետության  



ծառայությունների տրամադրում թվականներ 

 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

առողջապահության 

նախարարություն 

16. 
Մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայությունների 

տրամադրում 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

առողջապահության 

նախարարություն 

17. 
Բժշկական ծառայությունների, մոր և մանկան կենտրոնների 

կողմից ծառայությունների մատուցում 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

առողջապահության 

նախարարություն 

18. 
Մինչև 18 տարեկան երեխաներին բժշկական օգնության 

ծառայությունների տրամադրում  

2020-2022 

թվականներ  

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

առողջապահության 

նախարարություն 

19. 

Հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարանային 

պայմանների բարելավման համար Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիներին պետական 

ֆինանսական աջակցության տրամադրում 

2020-2022 

թվականներ  

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի ներդրումային 

հիմնադրամ 

20. 

Պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրում 

Արցախի Հանրապետության շրջաններում քաղաքացիների 

բնակարանային պայմանների բարելավման համար 

2020-2022 

թվականներ  

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի ներդրումային 

հիմնադրամ 

21. 

Արցախի Հանրապետությունում զինվորական հաշմանդա-

մություն ունեցող  1-ին, 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին, 

Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի 

Թալիշ, Մատաղիս, Տոնաշեն գյուղական համայնքներում 

փաստացի բնակվող անձանց օգտագործված 

էլեկտրաէներգիայի և (կամ) բնական գազի դիմաց 

պետական աջակցության տրամադրում 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի Հանրա-

պետության պետա-

կան բյուջե, դոնոր 

կազմակերպու-

թյուններ 

 

Արցախի Հանրապետության  

աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

2. Մահացության մակարդակի նվազեցում 

22. 

Ճանապարհա-տրանսպորտային պատահարների 

կանխարգելմանը և դրանց հետևանքների ծանրության 

նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

ոստիկանություն 

23. 
Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման 

ծառայությունների տրամադրում 

2020-2022 

թվականներ  

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

առողջապահության 

նախարարություն 

24. 
Շտապ բժշկական օգնության ծառայությունների 

տրամադրում  

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

առողջապահության 

նախարարություն 

25. 
Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայությունների 

տրամադրում 

2020-2022 

թվականներ  

Արցախի 

Հանրապետության 

Արցախի Հանրապետության  

առողջապահության 



պետական բյուջե նախարարություն 

3. Բնակչության առողջության պահպանում և առողջ ապրելակերպի վարման պայմանների ստեղծում 

26. 

Պետական աջակցություն Արցախի Հանրապետության 

պետական   հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններին (աշակերտների և ուսուցիչների 

բժշկական զննում, «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի 

իրականացում) 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

 

 

Արցախի Հանրապետության  

կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության  

առողջապահության 

նախարարություն 

27. 
Սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական օգնության 

տրամադրում 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

 

Արցախի Հանրապետության  

աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

28. 
Դպրոցականների և ուսանողների ամառային հանգստի 

կազմակերպում  

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 

29. Պետական աջակցություն  մարզադպրոցներին  
2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 

30. 

Արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոնների 

և առաջին օգնության ցուցաբերման թեմաներով բնակչու-

թյան ուսուցման կազմակերպում (դժբախտ պատահարնե-

րի, վնասվածքների, հանկարծահաս հիվանդությունների 

ժամանակ մարդու կյանքը փրկելու և բարդությունները 

կանխելու նպատակով ցուցաբերվող պարզագույն, անհա-

պաղ և նպատակահարմար օգնության միջոցառումներ) 

2020-2022 

թվականներ 

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

 

Արցախի Հանրապետության  

արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայություն 

31. 

Պատվաստուկների և այլ հակահամաճարակային 

միջոցառումների համար անհրաժեշտ պարագաների 

ձեռքբերում 

2020-2022 

թվականներ 

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

32. 
Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման 

միջոցառումների կազմակերպում  

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

33. 

Հեռուստատեսային  և ռադիո ծառայությունների 

կազմակերպում 

                      

2020-2022 

թվականներ 

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

«Հանրային հեռուստառադիո-

ընկերություն» փակ 

բաժնետիրական ընկերություն 

34. Անգիոգրաֆիայի անցկացման ծառայությունների 2020-2022 Արցախի Արցախի Հանրապետության  



տրամադրում  թվականներ 

 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

առողջապահության 

նախարարություն 

35. 
Օրթեզավորման մատուցման ծառայություններ 

 

2020-2022 

թվականներ 

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

 

Արցախի Հանրապետության  

աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն, Արցախի 

Հանրապետության  առողջա-

պահության նախարարություն  

36. 
Մարզիկների բժշկական հետազոտությունների 

անցկացման ծառայությունների տրամադրում 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

առողջապահության 

նախարարություն 

37. 
Հաշմանդամ երեխաների առողջության վերականգնման 

ծառայությունների տրամադրում 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

 

Արցախի Հանրապետության  

առողջապահության 

նախարարություն 

38. 

Աուտիզմի և մանկական ուղեղային կաթվածով տառապող 

հիվանդ երեխաների ցերեկային խնամքի ծառայությունների 

տրամադրում 

2020-2022 

թվականներ 

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

առողջապահության 

նախարարություն 

39. 

Որոշ հիվանդություններով տառապող Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիներին դրամական 

օգնության տրամադրում 

2020-2022 

թվականներ 

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

առողջապահության 

նախարարություն 

40. 

Չարորակ նորագոյացություններով տառապող Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիներին բժշկական օգնության 

տրամադրում   

2020-2022 

թվականներ  

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

առողջապահության 

նախարարություն 

41. 

Պետական աջակցություն «Հակապալարախտային 

դիսպանսեր» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությանը  

2020-2022 

թվականներ  

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

առողջապահության 

նախարարություն 

42. 

Բնակչության շրջանում համաճարակաբանության  

և հիգիենայի ծառայությունների, պատվաստումների 

իրականացում  

2020-2022 

թվականներ 

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

առողջապահության 

նախարարություն 

43 

Ծխախոտամոլության, թմրամոլության, հարբեցողության  և 

ոչ անվտանգ սեռական վարքագծի դեմ ուղղված 

կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

ոստիկանություն 

4. Միգրացիոն գործընթացների կարգավորում 

44. 

Արցախի Հանրապետության գյուղական կամ քաղաքային՝  

բացառությամբ Ստեփանակերտ և  Շուշի  քաղաքների, 

բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ 

2020-2022 

թվականներ 

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 



ընտանիքներին բնակելի տներ կառուցելու նպատակով 

անհատույց պետական ֆինանսական աջակցության 

տրամադրում 

 նախարարություն  

45. 

Բնակարան  վարձելու կամ ժամանակավոր  կացարանով  

ապահովման   նպատակով ֆինանսական օգնության 

տրամադրում 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

46. 

Արցախի Հանրապետությունում վերաբնակիչների և 

փախստականների սոցիալական խնդիրների լուծման 

միջոցառումների  իրականացում 

2020-2022 

թվականներ 

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

 

 

47. 

 

 

«Նոր կյանք, նոր հույս» ծրագրի շարունակական 

գործարկում 

2020-2022 

թվականներ 

Դոնոր  

կազմակերպու-

թյուններ 

«Արցախֆոնդ» հիմնադրամ, 

 Արցախի Հանրապետության  

աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

5. Տարածքների զարգացում և բնակչության տարածքային բաշխվածության անհամամասնության մեղմացում 

48. 
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

ծառայությունների տրամադրում 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի Հանրա-

պետության պետա-

կան բյուջե, դոնոր 

կազմակերպու-

թյուններ 

Արցախի Հանրապետության  

քաղաքաշինության 

նախարարություն 

49. 

Փորձի փոխանակման նպատակով հրավիրված և 

ուղեգրված մասնագետներին ֆինանսական աջակցության 

տրամադրում 

2020-2022 

թվականներ 

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

 

Արցախի Հանրապետության  

կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության  

առողջապահության 

նախարարություն 

50. 
Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և 

հրատարակչական ծառայություններ  

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

51. Տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացում  

2020-2022 

թվականներ 

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

 

Արցախի Հանրապետության  

էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

52. Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների  2020-2022 Արցախի Արցախի Հանրապետության  



իրականացում  թվականներ 

 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

53. 
Արցախի Հանրապետության անասնապահության 

զարգացման խթանման ծրագրի իրականացում  

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

54. 

Արցախի Հանրապետության համայնքներում 

անասնապահության կանոնակարգում և արոտների 

կառավարում 

2020-2022 

թվականներ 

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

55. 

Ջրամբարների, ջրանցքների, ջրատարների վերանորոգում, 

վերականգնում և պահպանում   

 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

6. Հոգևոր (ոչ նյութական) մշակութային արժեքների պահպանում և պաշտպանություն 

56. Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում  

2020-2022 

թվականներ 

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

 

Արցախի Հանրապետության  

մշակույթի, երիտասարդության 

հարցերի և զբոսաշրջության 

նախարարություն 

57. 

Օլիմպիադաների, մրցույթների և փառատոների 

կազմակերպում  

 

2020-2022 

թվականներ 

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 

58. 

Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և 

կենտրոններին  

 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

մշակույթի, երիտասարդության 

հարցերի և զբոսաշրջության 

նախարարություն 

59. 

Հրատարակչական գործունեության կազմակերպում 

(ազգագրական, բանահյուսական, բարբառագիտական 

ժողովածուների կազմում) 

 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության  

մշակույթի, երիտասարդության 

հարցերի և զբոսաշրջության  

նախարարություն 

7. Անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովում 

60. Ժողովրդագրական ցուցանիշների հաշվառում  
2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

ազգային վիճակագրական 

ծառայություն 

61. 
Ժողովրդագրական ցուցանիշների տեղեկատվական 

համակարգի արդիականացում 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

Արցախի Հանրապետության  

ազգային վիճակագրական 



  պետական բյուջե ծառայություն 

62. 

Պետական աջակցություն թերթերին, հեռուստատեսային և 

ռադիո ծառայությունների կազմակերպմանը  

 

2020-2022 

թվականներ 

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

 

«Ազատ Արցախ» հանրապետա-

կան թերթ, Արցախի 

Հանրապետության «Հանրային 

հեռուստառադիոընկերություն» 

փակ բաժնետիրական 

ընկերություն, պետական 

կառավարման այլ մարմիններ 

63. 

Պետական աջակցություն արտասահմանյան բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում Արցախի 

Հանրապետությունից նպատակային ուսումնառություն 

ստացող ուսանողներին  (ժողովրդագրության ոլորտի 

համար անհրաժեշտ մասնագետների պատրաստում և 

որակավորման բարձրացում) 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 

64. 
Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող 

ծրագրերի մոնիթորինգ և գնահատում 

2020-2022 

թվականներ 

Արցախի 

Հանրապետության  

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության  

աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              6 փետրվարի 2020թ.                                                          N 36-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 2020 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

  

    

«Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքի 33-34-րդ հոդվածներին հա-

մապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  որոշում է. 
1. Հաuտատել երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2020 

թվականի  տարեկան ծրագիրը և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների 

ցանկը` համաձայն   N 1 և N 2 հավելվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2020 թվականի փետրվարի 6-ի N 36-Ն որոշման 

 

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

I . ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2020 թվականի տարեկան ծրագիրը 

(այսուհետ` ծրագիր) մշակվել է «Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքի 33-34-րդ 

հոդվածների պահանջներին համապատասխան:   

 

II. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Ծրագրի նպատակներն են` 

1. Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում`  

1) կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիալական 

պաշտպանության երաշխիքների ապահովումը, երեխաների խնամքի և 

պաշտպանության հաստատությունների բարելավումը, նշված հաստատություններում 

խնամվող երեխաների կյանքի որակի բարելավումը, նրանց ինտեգրումը 

հասարակությանը. 

2) ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերի բնագավառում՝ ընտանիքի և 

երեխաների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությունը, այդ թվում՝ մինչև 18 

տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի, 

դաստիարակության, ուսուցման, ֆիզիկական և մտավոր զարգացման համար 

նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, անհրաժեշտ պահանջմունքների 

բավարարումն ու առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող 

անձանց բնակարանների (բնակելի տների) տրամադրումը և դրա կահավորումը: 

2. Առողջապահության ոլորտում` երեխաներին բժշկական օգնության որակյալ 

և մատչելի ծառայություններով ապահովումը, ինչպես նաև հիվանդությունների 

կանխարգելման միջոցառումների իրականացումը` ուղղված մանկական 

մահացության և հիվանդացության ցուցանիշների նվազեցմանը:  

3. Կրթության ոլորտում` կրթության համակարգի պահպանումը և 

շարունակական զարգացումը, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող երեխաների որակյալ հիմնական կրթության ապահովումը, հանրակրթական 

դպրոցներում ներառական կրթության հնարավորության ապահովումը, սովորողների 

հետաքրքրությունների և նախասիրությունների բավարարումը: 

4. Մշակույթի ոլորտում` երեխայի գեղագիտական և ստեղծագործական 

կարողությունների զարգացումը, գեղագիտական դաստիարակությունը, ինչպես նաև 

մշակութային արժեքների ճանաչումն ապահովելը:  

5. Անչափահասների արդարադատության ոլորտում` անչափահաս 

դատապարտյալների զբաղվածության ապահովումը: 

Ծրագրի խնդիրներն են` 

1. Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում` առանց ծնողական խնամքի 

մնացած, ծնողական խնամքից զրկվելու վտանգի տակ գտնվող, ինչպես նաև աճի և 

զարգացման համար անբարենպաստ և վտանգավոր կենսապայմաններում հայտնված 

երեխաների, նրանց ընտանիքների հիմնախնդիրների վերհանումը, սոցիալ-

մանկավարժական, սոցիալ-հոգեբանական գործնական աջակցության ցուցաբերումը, 

օրինական շահերի և իրավունքների պաշտպանությունը, երեխաների խնամք և 

պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում (այսուհետ՝ 

հաստատություններ) խնամվող երեխաների հոսքի կանխարգելումը, ընդհանուր 

առմամբ, հաստատություններում խնամվող երեխաների թվի կրճատումը, չափահաս 

դարձած սաների հետագա կյանքի կազմակերպումը, սոցիալական սպասարկման 

ծառայությունների որակի բարելավումը: 

2. Առողջապահության ոլորտում` ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական 

օգնության, հիվանդանոցային բժշկական օգնության, վերականգնողական-

առողջարանային բուժման ապահովումը:   

3. Կրթության ոլորտում` ընդլայնել երեխաների ընդգրկվածությունը 

նախադպրոցական կրթական ծառայություններում և ապահովել մատչելիությունը՝ 

հատկապես սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար, ապահովել արտակարգ 



ընդունակություններ դրսևորած աշակերտների (խմբերի) մասնակցությունը 

միջազգային օլիմպիադաներին, ստուգատեսներին, մրցույթներին և այլ 

միջոցառումներին, ստեղծել նպաստավոր պայմաններ շնորհալի երեխաների 

ստեղծագործական կարողությունների զարգացման համար, ընդլայնել ներառական 

կրթություն իրականացնող դպրոցների ցանցը, բարելավել ներառական կրթության 

որակը: 

4. Մշակույթի ոլորտում` գեղարվեստական կրթության մատչելիության, գեղար-

վեստական կրթական հաստատությունների բնականոն գործունեության, 

արտադպրոցական գեղարվեստական դաստիարակության շրջանակներում ուսուցման 

մատչելիության ապահովումը, մասնավորապես՝ սահմանափակ կարողություններ 

ունեցող, սոցիալապես անապահով, առանց ծնողական խնամքի մնացած և իրավա-

խախտում կատարած անչափահաս երեխաների մշակութային կրթության ապահո-

վումը: 

5. Անչափահասների արդարադատության ոլորտում` ինչպես անչափահասների 

կողմից, այնպես էլ նրանց նկատմամբ կատարվող հանցագործությունների և այլ 

իրավախախտումների կանխարգելման և բացահայտման ուղղությամբ տարվող 

աշխատանքների  իրականացումը: 

 

III. ՆԵՐԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ 

 

Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների հիմնահարցերին ուղղված 

քաղաքականությունը շարունակում է մնալ գերակա ուղղություն, և սոցիալական 

ոլորտի բարեփոխումները հիմնականում ուղղված են նրանց իրավունքների և շահերի 

պաշտպանությանը, խնամքի և սոցիալական հոգածության ենթահամակարգի 

զարգացմանը և երեխաներին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների 

ապակենտրոնացմանը, ինչը նպաստում է երեխաների համակողմանի զարգացմանը և 

լիարժեք կայացմանը:  

2018 թվականի տվյալներով Արցախի Հանրապետությունում երեխաների թիվը 

կազմել է 45 800:  

2019 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքներով Արցախի Հանրապետու-

թյունում բազմազավակ նպաստառու ընտանիքների (երեք, չորս, հինգ և ավելի 

անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքներ) թիվը կազմել է 1748 (7688 երեխա՝ 2018 

թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելանալով 231 երեխայով):   

Ըստ Արցախի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության  

տվյալների՝ 2016, 2017 և 2018 թվականներին Արցախի Հանրապետությունում ծնված 

երեխաների թիվը համապատասխանաբար կազմել է 2471, 2336, 2328, իսկ 2019 թվա-

կանի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ՝ 1580:  

Հատուկ ուշադրության կենտրոնում են պահվում ծնողազուրկ երեխաների՝ 

մասնավորապես, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված 

զինծառայողների երեխաների սոցիալական պաշտպանվածության խնդիրները: 2019 

թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ միակողմանի ծնողազուրկ երեխաների 

թվաքանակը կազմել է 1180 երեխա՝ 2018 թվականի նույն ժամանակահատվածի 

համեմատ նվազելով 13 երեխայով, այդ թվում՝ 118 զոհված զինծառայողների 

երեխաներ: 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 

իրականացվում է Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման նախարարության ենթակայությանը հանձնված երեխաների խնամքի 

և պաշտպանության գիշերօթիկ երկու հաստատություններում երեխաների խնամքի 

ապահովումը, որտեղ 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ի տվյալներով խնամվում են 

սոցիալապես անապահով, ինչպես նաև առանց ծնողական խնամքի մնացած 

ընտանիքների 39 երեխաներ:  

Շարունակվում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին 

պատկանող անձանց բնակարանների (բնակելի տների) տրամադրման և դրանց 

կահավորման գործընթացը: 2011-2018 թվականներին 25 առանց ծնողական խնամքի 

մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց տրամադրվել են նոր բնակարաններ 

(բնակելի տներ) և իրականացվել այդ բնակարանների (բնակելի տների) կահա-

վորումը` 2 500 000-ական ՀՀ դրամի սահմաններում: 2019 թվականի հունվարի 1-ից 

նշված գումարը կազմում է 3 000 000 ՀՀ դրամ: 



2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ի տվյալներով կենտրոնացված հաշվառման է 

վերցված առանց ծնողական խնամքի մնացած 38 երեխա և բնակարանի կարիք ունեցող 

առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող 17 անձ: 

Առողջապահության ոլորտում` մոր և մանկան առողջության պահպանման 

խնդիրները կարևորված են պետական մակարդակով և որպես գերակայություն՝ 

արտացոլված Արցախի Հանրապետության օրենսդրության մեջ, ռազմավարական և 

ծրագրային մի շարք փաստաթղթերում: 

Ծրագրի նպատակները և խնդիրները 

Ծրագրի նպատակներն են` երեխաների բժշկական օգնության կազմակերպման 

անհրաժեշտ ծավալների ու մատչելիության ապահովումը, ինչպես նաև 

հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումների իրականացումը` ուղղված 

մանկական մահացության և հիվանդացության ցուցանիշների նվազեցմանը: 

Ծրագրի նպատակների հասանելիության ապահովմանն ուղղված խնդիրներն 
են. 

1. Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության գծով`  

1) երեխաների ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության 

կազմակերպումը լրիվ ծավալով: Այն իր մեջ ներառում է` տեղամասային 

մանկաբույժների կողմից մինչև 18 տարեկան երեխաների զարգացման և առողջության 

հսկողությունն ու բժշկական օգնության իրականացումը, այդ թվում` 

ա. առողջ երեխայի հսկողությունը` աճի և զարգացման գնահատմամբ,               

բ. հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումները` ներառյալ պատվաս-

տումների իրականացումը, հիվանդությունների վաղ հայտնաբերումը և հիվանդ 

երեխայի բժշկական օգնությունը, 

գ. ծնողների հետ տարվող առողջապահական կրթման և քարոզչական 

աշխատանքների իրականացումը` երեխայի խնամքի, սնուցման և հիվանդությունների 

կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով. 

2) երեխաների նեղ մասնագիտական բժշկական օգնության իրականացումը և 

լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացումը. 

3) ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակում, ըստ անհրաժեշտության, 

երեխաների անհետաձգելի բժշկական օգնության ապահովումը. 

4) բուժքույրերի կողմից մանկապարտեզներում և դպրոցներում երեխաների 

բժշկական օգնության և սպասարկման ապահովումը` տարածքային սպասարկման 

պոլիկլինիկայի ղեկավարության և պատասխանատվության ներքո. 

5) 6 և 12 տարեկան երեխաների բերանի խոռոչի հիգիենայի ծրագրի իրակա-

նացումը և ստոմատոլոգիական օգնության կազմակերպումը` համաձայն Արցախի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից սահմանված կարգի 

և ծավալների.  

6) 15 տարեկան աղջիկների վերարտադրողական առողջության հետազոտումը, 

ըստ անհրաժեշտության՝ բժշկական օգնության կազմակերպումը.   

7) 14-15 տարեկան արական սեռի անձանց, նախազորակոչային տարիքի 

պատանիների առողջական վիճակի գնահատումը և լրիվ ծավալով բժշկական 

օգնության կազմակերպումը.       

8) դիսպանսերային հսկողության և բուժման իրականացումը` պոլիկլինի-

կաների համապատասխան մասնագիտական կաբինետների և մասնագիտացված 

բժշկական հիվանդանոցների, կենտրոնների, միավորումների, դիսպանսերային 

ստորաբաժանումների կողմից.    

9) արտահիվանդանոցային պայմաններում վերականգնողական բուժական 

ծառայությունների մատուցումը համապատասխան պայմաններ ունեցող 

վերականգնողական կենտրոնում (ստորաբաժանումներում): 

2. Հիվանդանոցային բժշկական օգնության գծով` 

1) երեխաների  հիվանդանոցային բժշկական օգնության իրականացումը` 

անկախ  հիվանդության ախտորոշումից. 

2) սոցիալական կախվածության և հատուկ նշանակություն ունեցող 

առանձին հիվանդություններով (հոգեկան խանգարումներ, դիաբետ, չարորակ 

նորագոյացություններ, սեռավարակներ, տուբերկուլյոզ, մարդու իմունային 

անբավարարության վիրուս, ձեռքբերովի իմունային անբավարարության 

համախտանիշ, ինֆեկցիոն հիվանդություններ և այլն) տառապող երեխաների 

հիվանդանոցային բժշկական օգնության ապահովումը` սոցիալական հատուկ 

նշանակություն ունեցող հիվանդությունների դեմ պայքարի նպատակային ծրագրին 

համապատասխան. 



3) մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության ապահովումը 

հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում՝ լրիվ ծավալով. 

4)  երեխաների արտագնա հիվանդանոցային անհետաձգելի բժշկական 

օգնության ծառայությունների կազմակերպումը: 

3. Վերականգնողական բուժման գծով` 

Մինչև 18 տարեկան երեխաների վերականգնողական բուժման ապահովումը 

համապատասխան բժշկական կազմակերպություններում` Արցախի Հանրապետու-

թյան առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված ծավալներով: 

Այս ոլորտի ազգային ռազմավարությունը պետք է ուղղվի ունեցած 

հաջողությունների պահպանմանը և հետագա ներդրումների ու զարգացումների 

ապահովմանը` որպես երեխաների առողջության բարելավման գրավական:   

2019 թվականին շարունակվում են իրականացվել երեխաների մահացության, 

հիվանդացության և հաշմանդամության կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքներ, 

որոնք թույլ են տալիս դեռ վաղ հասակից ձեռնարկել միջոցառումներ երեխաների 

բուժման ուղղությամբ և կանխարգելել դրանցով պայմանավորված 

հաշմանդամությունը:   

Քրոնիկ հիվանդ և հաշմանդամ երեխաների վերականգնողական բուժման 

շրջանակներում հաշմանդամ երեխաները շարունակում են ստանալ 

վերականգնողական բուժում` Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության «Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոն» պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպությունում, որտեղ իրականացվում է նաև աուտիզմով և 

մանկական ուղեղային կաթվածով ախտորոշված երեխաների համար ցերեկային 

խնամքի ծրագիրը, որի նպատակն է բարելավել աուտիզմով և մանկական ուղեղային 

կաթվածով ախտորոշված երեխաների կյանքի որակը: 

4. Կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման գծով` 

Իմունականխարգելման պետական ծրագիրը կարևորագույն դեր է խաղում 

կառավարելի վարակիչ հիվանդություններով հիվանդացության մակարդակը 

վերահսկելու գործում:  

2019 թվականին բոլոր պատվաստումների ընդգրկվածությունը կազմում է 95 

տոկոս, ինչը համապատասխանում է իմունիզացիայի պետական ծրագրում 

սահմանված ցուցանիշներին: 2011-2016 թվականներին իմունականխարգելման 

պետական ծրագրի շրջանակներում ներդրվել են նոր պատվաստումներ՝ 

ռոտավիրուսային և պնևմոկոկային վարակների կանխարգելման նպատակով: 2019 

թվականին շարունակվել է երկվալենտ պոլիոմիելիտի բերանային և ինակտիվացված 

պոլիոմիելիտի ներարկման պատվաստանյութերի ներդրումը: Պատվաստումների 

պետական օրացույցի համաձայն 15-16 տարեկան արական սեռի 

նախազորակոչիկների շրջանում իրականացվում են տուլարեմիայի, հեպատիտ Ա-ի, 

մենինգակոկային, պնևմոկոկային, փայտացման, կարմրուկի, կարմրախտի, խոզուկի 

դեմ կանխարգելիչ պատվաստումներ: Ի շնորհիվ իրականացված 

իմունականխարգելման աշխատանքների, Արցախի Հանրապետությունում չեն 

արձանագրվել կառավարելի վարակիչ հիվանդություններ: 

2016-2020 թվականներին իմունականխարգելման ծրագրի շրջանակներում 

կներդրվեն մենինգակոկային և մարդու պապիլոմայի վիրուսի դեմ 

պատվաստանյութեր: 

5. Մոր և մանկան առողջության պահպանման խնդիրները և նպատակները` 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունն իրակա-

նացնում է վիճակագրական տվյալների մոնիթորինգ` տվյալների հավաքագրում և 

վերլուծություն ամենօրյա ռեժիմով և ամփոփումներ` շաբաթական և ամսական 

կտրվածքով: Մասնավորապես, բժշկական հաստատությունների մակարդակով հսկվել 

են այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են ծնունդների և կեսարյան հատումների թիվը, 

ծնունդների բաշխվածությունն ըստ կանանց բնակության և ծննդաբերության վայրի և 

այլն: 

Ծննդօգնության հետ կապված պետության հոգածության և անվճար 

ծառայությունների մասին իրենց իրավունքների վերաբերյալ բնակչության 

իրազեկվածության բարձրացման արդյունքում էականորեն փոխվել է երիտասարդ 

ընտանիքների վերարտադրողական վարքագիծը: Եթե նախկինում երիտասարդները 

հետաձգում էին ցանկալի երեխայի, երբեմն նույնիսկ առաջնեկի ծնունդը` 

պատճառաբանելով ծննդատան հետ կապված ծախսերը, ապա ներկայումս այդ 

հանգամանքը խոչընդոտ չէ հերթական երեխայի ծնունդի համար: Սա հատկապես 

կարևորվում է սոցիալապես անապահով ընտանիքների համատեքստում, որոնք 

գիտակցում են, որ պետությունը հոգում է իրենց երեխաների ծննդյան հետ կապված 



ծախսերը և, որ այդ ծառայություններն իսկապես անվճար են: Այս ամենի շնորհիվ 

Արցախի Հանրապետությունում զգալի բարձրացել է նախածննդյան հսկողության 

վերցված հղիների և ծնելիության ցուցանիշների աճի միտումը: 

2013 թվականից առայսօր Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության կողմից իրականացվում է «Վերարտադրողական առողջության 

աջակցում» ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս վաղ հայտնաբերել անպտուղ 

զույգերի մոտ հիվանդությունները, կազմակերպել բուժումը և նպաստում է 

բնակչության ծնելիության խթանմանը: 

Հղիների հուզահոգեբանական աջակցության և ծննդաբերությանը ֆիզիկական 

նախապատրաստման ռազմավարության իրականացումը ներառված է պետության 

կողմից երաշխավորված արտահիվանդանոցային անվճար բժշկական օգնության և 

սպասարկման չափորոշիչում, որի շրջանակներում իրականացվում է հղիների 

ուսուցում և նախապատրաստում ծննդաբերությանը: Այդ ռազմավարության 

շրջանակներում վերապատրաստվել է հղիներին ծառայություն մատուցող 

բուժանձնակազմը: Հիմնականում այդ աշխատանքները կատարվում են կանանց 

կոնսուլտացիաներում, որտեղ գործում են «Ընտանիքի պլանավորման կաբինետ» և 

«Ծննդաբերությանը նախապատրաստող դպրոց»: 

Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում մայրական մահացության 

դեպքերին, իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ` դրանք բացառելու 

նպատակով: 

Մոր և մանկան առողջության ոլորտի ազգային ռազմավարությունը պետք է 

ուղղված լինի ունեցած հաջողությունների պահպանմանը և հետագա զարգացումների 

ու լրացուցիչ ներդրումների ապահովմանը` որպես մայրերի և երեխաների 

առողջության բարելավման, հիվանդացության և մահացության իջեցման գրավական: 

Վերոհիշյալ և բազմաթիվ այլ հարցերի լուծումները քայլ առ քայլ կտրվեն 2020 

թվականի ընթացքում և կլինեն շարունակական: 

Երեխայի իրավունքների հիմնական բաղկացուցիչներից է կրթությունը: 

Արցախի Հանրապետությունում կրթությունը հանդիսանում է պետական 

քաղաքականության հիմնական գերակայություններից մեկը: Կրթության ոլորտում 

պետական քաղաքականության հիմնական նպատակը յուրաքանչյուր քաղաքացու՝ իր 

հակումներին և ընդունակություններին համապատասխան, որակյալ կրթության 

ապահովումն է՝ հասարակության և Արցախի Հանրապետության տնտեսության արդի 

կարիքներին ու պահանջներին համապատասխան: 

Ծրագրի նպատակներն ու խնդիրները 

Ծրագրի նպատակներն են՝ բարելավել նախադպրոցական կրթական 

ծառայությունների որակն ու մատչելիությունը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով 

նախադպրոցական կրթության մեջ սոցիալապես անապահով ընտանիքների 

երեխաների ընդգրկման ավելացմանը, ընդլայնել դպրոցահասակ երեխաների, 

ներառյալ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

որակյալ հիմնական կրթություն ստանալու հնարավորությունները՝ ստեղծելով 

ներառական կրթության հնարավորություններ հանրակրթական դպրոցներում, 

նպաստել սովորողների հետաքրքրությունների և նախասիրությունների բավարար-

մանը, գեղագիտական, ֆիզիկական ու ստեղծագործական կարողությունների 

զարգացմանը: 

Ծրագրի խնդիրներն են՝ ընդլայնել երեխաների ընդգրկվածությունը 

նախադպրոցական կրթական ծառայություններում և ապահովել այդ 

ծառայությունների մատչելիությունը՝ հատկապես սոցիալապես անապահով 

ընտանիքների համար, ապահովել արտակարգ ընդունակություններ դրսևորած 

աշակերտների (խմբերի) մասնակցությունը միջազգային օլիմպիադաներին, 

ստուգատեսներին, մրցույթներին և այլ միջոցառումներին, ստեղծել նպաստավոր 

պայմաններ շնորհալի երեխաների ստեղծագործական կարողությունների զարգացման 

համար, ընդլայնել ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների ցանցը, 

բարելավել ներառական կրթության որակը: 

Արցախի Հանրապետությունում գործում է կրթական կայուն համակարգ՝ սկսած 

նախադպրոցական օղակից մինչև բարձրագույն, հետբուհական մասնագիտական 

կրթություն: Յուրաքանչյուր աստիճանում իրականացվում է պետական 

քաղաքականություն, որն ուղղված է մեր երկրի զարգացման համար անհրաժեշտ 

աստիճանի կրթական համակարգ ունենալուն: 

Ձեռնարկվում են քայլեր կրթության նոր պահանջներին համապատասխան 

դասավանդման գործընթացի բարելավման, ուսման որակի և արդյունավետության 

բարձրացման ուղղությամբ՝ ուսուցիչների վերապատրաստման, մեթոդական 



վարպետության ապահովման ուղղությամբ: Ուսումնական գործընթացում լայն տեղ է 

տրվում տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաներին: Բոլոր դպրոցներն ապահովված են 

համակարգիչներով, իսկ խոշոր դպրոցներում կան նաև համակարգչային կաբինետներ, 

իրականացվում են նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ծրագրեր: Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների գծով աշակերտները մասնակցում են մի շարք  ծրագրերի՝ 

«Դիջիթեք», «Էկոտուր» մրցույթ ստուգատեսների: 

Թվով 13 դպրոցներում ստեղծված են «Արմաթ» ինժեներային լաբորոտորիաներ, 

որոնց շնորհիվ երեխաները տիրապետում են ռոբոտաշինության հիմունքներին և 

նրանց մոտ արմատավորվում է ճարտարագիտական մտածելակերպը: 

2015 թվականի սեպտեմբերից Ստեփանակերտ քաղաքում գործում է «Թումո» 

ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը, որտեղ ընդգրկված են Արցախի 21 

բնակավայրերից 12-18 տարեկան մոտ 1350 երեխա: Այն իրենից ներկայացնում է նոր 

արտադասարանական ուսումնական միջավայր, որտեղ երեխաներն ուսումնասիրում 

և իրենց ստեղծագործական առաջին քայլերն են անում նոր տեխնոլոգիաների 

ոլորտում:  

2014 թվականի սեպտեմբերից գործում է «dasaran.am» ծրագիրը, որի նպատակը 

աշակերտների առաջադիմության, նրանց հաճախելիության, ուսուցիչների և ծնողների 

կապի, ինչպես նաև դպրոցի կառավարման ավելի արդյունավետ ձևի կիրառումն է: 

Քայլեր են արվում ինտերնետ հասանելիության ընդլայնման միջոցով ընդգրկել ավելի 

մեծ թվով դպրոցներ:  

2019 թվականի փետրվարի 23-ից մարտի 16-ն ընկած ժամանակահատվածում 

անց է կացվել Արցախի Հանրապետության դպրոցականների 2018-2019 ուսումնական 

տարվա առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլը՝ Հայաստանի 

Հանրապետության դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի մարզային փուլի 

ժամանակացույցին համապատասխան, Ստեփանակերտի Ա. Սախարովի անվան N 8 

ավագ դպրոցում՝ 16 առարկաներից, յուրաքանչյուր առարկայի հատկացնելով 

առանձին օր: Հանրապետական փուլին մասնակցել է 447 դպրոցական, որոնցից 

մրցանակային տեղեր գրաված 107 լավագույն աշակերտներ մասնակցել են 

Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպված եզրափակիչ փուլին: 29 

աշակերտներ գրավել են մրցանակային տեղեր՝ այդ թվում մրցանակային առաջին տեղ՝ 

12 մասնակից, մրցանակային երկրորդ տեղ՝ ութ մասնակից, մրցանակային երրորդ 

տեղ՝ ութ մասնակից, իսկ 20 աշակերտ արժանացել են գովասանագրերի: 

Յոթերորդ տարին անընդմեջ կազմակերպվում են առարկայական 

օլիմպիադաներ նախնական զինվորական պատրաստությունից, որտեղ հաղթող 

ճանաչված աշակերտների թիմը յոթ տարի հաղթող է ճանաչվում նաև Հայաստանի 

Հանրապետության դպրոցականների օլիմպիադայում: 

Հանրակրթության ոլորտում ընթացող բարեփոխումների ուղղություններից է 

նաև կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

մանկավարժահոգեբանական գնահատումը և դրա արդյունքներով ներառական 

կրթության և տնային ուսուցման կազմակերպումը: 2013 թվականից այդ գործառույթն 

իրականացնում է Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի 

նախարարության «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության կրթական կարիքի գնահատման բաժինը (ներկայումս՝ 

մանկավարժահոգեբանական գնահատման բաժին): Արցախի Հանրապետության 

կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության ռազմավարությունն այս 

բնագավառում ուղղված է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 

երեխաների կրթության և խնամքի որակի բարելավմանը, ինչպես նաև 

մանկավարժների վերապատրաստմանը: 

Կրթական բարեփոխումների արդի փուլում առաջնահերթ խնդիր է դարձել 

նախադպրոցական ցանցի ընդլայնումը, որի իրականացմանը մեծապես նպաստում է 

Արցախի Հանրապետության իշխանությունների կողմից իրականացվող հետևողական 

քաղաքականությունը, ինչպես նաև Հայ Օգնության Միությունը և Ամերիկայի Հայ 

Ավետարանչական ընկերակցությունը: 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ 

Արցախի Հանրապետության տարածքում գործում է 54 մանկապարտեզ, որից 39-ը՝ 

պետական, չորս մանկապարտեզ գործում է Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության,    

ութը՝ Հայ Օգնության Միության հովանու ներքո և երեք մանկական կենտրոն: 

Ընդհանուր առմամբ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում 

ընդգրկված է 3108 երեխա:  

Առանձնակի կարևորվում է նախադպրոցական ավագ տարիքի երեխաների՝ 

հինգից վեց տարեկանների, տարրական կրթությանն արդյունավետ նախապատրաս-

տելու հիմնախնդիրը, ինչը կապահովի երեխաների համար հավասար մեկնարկային 



պայմաններ տարրական դպրոցում ուսումը շարունակելու համար: Ներկա դրությամբ 

հանրակրթական դպրոցներին կից գործում է 70 նախադպրոցական խումբ՝  1421 

երեխայի ընդգրկմամբ: 

Արտադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներում 2019  

թվականին ընդգրկվել են տարաբնույթ միջոցառումներ՝ գրական երաժշտական 

մրցույթ, ստեղծագործող աշակերտների միջև մրցույթ և «Ավան Պլազա» ընկերության 

կողմից կազմակերպված համահայկական 8-րդ մրցույթ փառատոնը:  

Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արցախի և Սփյուռքի երիտասարդական 

միությունների կողմից հուլիս-օգոստոս ամիսներին Ստեփանակերտ քաղաքում և 

շրջաններում կազմակերպված ամառային ճամբարներում հանգստացել են 10-16 

տարեկան շուրջ 530 դպրոցականներ, իսկ Ստեփանակերտի Ա. Իսահակյանի անվան   

N 10 հիմնական դպրոցի բազայի վրա կազմակերպված երկու հերթափոխով 

մանկապատանեկան «Արևիկ» ճամբարում հանգստացել են Ստեփանակերտ քաղաքի 

դպրոցների 10-13 տարեկան 300 դպրոցականներ:  

Հայաստանի Հանրապետության «Երկրապահ կամավորական միություն» 

հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպված Սևանի լճի ափին 

գտնվող «Ծովինար» ճամբարում հանգստացել են արցախցի 11-15 տարեկան 90 

դպրոցականներ: Սոցիալական տարբեր խմբերում ընդգրկված, բազմազավակ 

ընտանիքների, արցախյան պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայողների և 

հաշմանդամների 10-13 տարեկան ավելի քան 200 երեխա հանգստացել են Հանքավանի 

և Ծաղկաձորի «Աղբյուր», «Հասմիկ» և «Լուսաբաց» մանկական առողջարարական 

ճամբարներում:  

Հայաստանի Հանրապետության բանկերի միության նախաձեռնությամբ 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնաձոր համայնքում 

կազմակերպված ամառային հանգստի ճամբարում ընդգրկվել են Արցախի 

Հանրապետության 10-15 տարեկան  66 դպրոցականներ: Մարտակերտի շրջանի 

Ծմակահողի պատանի բնագետների դպրոց-ճամբարը հյուրընկալել է 60 

դպրոցականների և ուսանողների, որին հաջորդել է Արցախի Հանրապետության 

կրթության, գիտության և սպորտի ու Հայաստանի Հանրապետության կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունների կողմից համատեղ 

կազմակերպված «Եկ Արցախ» ճամբարը, որին մասնակցել են բարձր դասարանների 

160 աշակերտ՝ 60՝ Արցախի Հանրապետությունից, 100՝ Հայաստանի 

Հանրապետությունից:  

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության կողմից Վայոց Ձորի Արատեսի դպրական 

կենտրոնում և Գեղարքունիքի մարզի Սևանի «Ժայռ»-ում կազմակերպված 

ռազմամարզական-հայրենասիրական-բնապահպանական հնգօրյա ճամբարին 

Արցախի Հանրապետությունից մասնակցել են 12-15 տարեկան 30 դպրոցականներ: 

Ուսումնական հաստատություններում կազմակերպվել և անց են կացվել 

արիության դասեր՝ նվիրված զինված ուժերի կազմավորման, մայիսյան եռատոնին,  

Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության անկախության, 

Գիտելիքի ու դպրության օրերին և հուշ-ցերեկույթներ՝ նվիրված Արցախի հերոսների, 

գոյամարտի նվիրյալների և տվյալ ուսումնական հաստատության զոհված 

շրջանավարտների ծննդյան օրերին: 

Մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով  Արցախի Հանրապետության 

հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 9-րդ դասարանների 

աշակերտների ընդգրկմամբ կազմակերպվել են այցելություններ Շուշիի «Եզնիկ 

Մոզյան» արհեստագործական ուսումնարան, Շուշիի հումանիտար քոլեջ և Ք. 

Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարան: 

Նախազորակոչային տարիքի դպրոցականների համար անց են կացվել 

«Ռազմականացված հնգամարտ», «Արծվիկ» ռազմամարզական խաղեր,  հրաձգություն 

ԱԿ-74 ինքնաձիգից: 2019 թվականին դպրոցականների համար նախատեսված է չորս 

ռազմամարզական միջոցառում:  

Հանրակրթական դպրոցների 8-11-րդ դասարաններում իրականացվել է «Առողջ 

ապրելակերպ»  դասընթացի ուսուցում, ինչի արդյունքում սովորողները ձեռք են բերել 

առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ գիտելիքներ ու կյանքի հմտություններ:  

Արցախի Հանրապետության երկու թիմ 2018 թվականին առաջին անգամ 

մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպված «Կորյուն» 

ռազմամարզական խաղերի եզրափակիչ փուլին և գրավել մրցանակային երկրորդ և 

չորրորդ տեղերը: 



Սպորտի ոլորտում նույնպես իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ: 

 Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2019 թվականի տարեկան 

ծրագրով անց է կացվել 14 մարզական  միջոցառում՝ 1062 երեխայի մասնակցությամբ: 

Պատանիների և աղջիկների տարիքային շախմատի Արցախի Հանրապետու-

թյան անհատական առաջնությունն անց է կացվել 2019 թվականի փետրվարի 19-24-ը 

շախմատի հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոցում` 80 մարզիկների 

մասնակցությամբ:  

2019 թվականի փետրվարի 8-10-ը 132 ըմբիշների մասնակցությամբ 

Մարտակերտ քաղաքի մարզահամալիրում անց է կացվել պատանիների միջև ազատ 

ոճի ըմբշամարտի Արցախի Հանրապետության առաջնություն:  

2019 թվականի մայիսի 4-ին անց է կացվել «Լավագույն մարզական 

նախադպրոցական հաստատություն» հանրապետական մրցույթը, որին մասնակցել է 

40 երեխա: Ստեփանակերտի Յու. Պողոսյանի անվան N 6 հիմնական դպրոցի 

մարզադահլիճում Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 

աշակերտների միջև  անց է կացվել վոլեյբոլ և բասկետբոլ մարզաձևերից 

սպարտակիադա: Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և  

4-7-րդ դասարանների աշակերտների միջև Ստեփանակերտի Խ. Աբովյանի անվան N 1 

հիմնական դպրոցի մարզադահլիճում անց է կացվել «Սպորտլանդիա» մարզական 

միջոցառումը՝ 130 աշակերտի մասնակցությամբ:  

Ֆիզկուլտուրնիկի օրվան նվիրված մարզական զանգվածային 

միջոցառումներին մասնակցել է 253 մարզիկ: Մրցանակային տեղեր գրաված բոլոր 

մարզիկները պարգևատրվել են գավաթով, մեդալով, պատվոգրով, նվերով և 

դրամական պարգևով: 

Նշված բոլոր ուղղություններով աշխատանքները կշարունակվեն նաև 2020 

թվականին: 

Մշակույթի ոլորտում՝ երեխայի իրավունքների բաղկացուցիչ մաս է կազմում 

նրա գեղագիտական ու ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը, գեղագի-

տական դաստիարակությունը, ինչպես նաև մշակութային արժեքների ճանաչումը: 

Ծրագրի նպատակներն ու խնդիրները 

Ծրագրի նպատակներն  են՝ 
1. երեխաների մշակութային մասնագիտական ուսուցմանը և գեղագիտական 

դաստիարակությանը պետական աջակցության ցուցաբերումը. 

2. երեխաների բազմաբովանդակ հանգստի, ժամանցի և մշակութային կյանքի 

կազմակերպումը. 

3. երեխաների ստեղծագործական ներուժի բացահայտումը և խթանումը. 

4. արվեստի և մշակույթի ոլորտներում բազմակողմանի ու մասնագիտական 

գիտելիքների ուսուցանումը. 

5. արվեստի բնագավառում ստեղծագործող շնորհալի երեխաների 

ներգրավումը. 

6. երեխաների աշխարհայացքի զարգացմանը, հայրենասիրական դաստիարա-

կությանը, գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանը և սոցիալապես անապահով խավի 

երեխաներին ազգային արվեստին ու մշակութային ժառանգությանը հաղորդակցման 

նպաստումը.  

7. երիտասարդ սերնդի արվեստների և արհեստների ուսուցման ապահովումը:  

Ծրագրի խնդիրներն են` 

1. գեղարվեստական կրթության մատչելիության ապահովումը. 

2. գեղարվեստական կրթական հաստատությունների բնականոն գործունեութ-

յան ապահովումը` ուսումնամեթոդական աշխատանքների իրականացմամբ.  

3. ազգային և համաշխարհային մշակութային արժեքներին, ժողովրդական 

արվեստի լավագույն նմուշներին, դասական և ժամանակակից արվեստին 

հաղորդակցումը. 

4. շնորհալի երեխաների ու երիտասարդների բացահայտումը, նրանց 

կրթության և ստեղծագործական ունակությունների զարգացման ու ինքնադրսևորման 

համար պայմանների ապահովումը` մրցույթների, փառատոների, ցուցահանդեսների, 

համերգների, վարպետության դասերի և այլ միջոցառումների կազմակերպմամբ: 

Ակնկալվող արդյունքը 

1. հրավիրված մասնագետների կողմից մեթոդական աշխատանքների 

կազմակերպումը նպաստում է գեղարվեստական կրթական հաստատություններում 

ուսուցման որակի բարձրացմանը, կրթական նոր մեթոդների ներդրմանը, փորձի 

փոխանակմանը, վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպմանը, վարպետու-

թյան դասերի միջոցով ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը. 



2. «Արցախի շնորհալի և տաղանդավոր երեխաների ստեղծագործական 

կարողությունների զարգացման միջոցառումներ» ծրագիրը միտված է առավել նպա-

տակային իրականացնել շնորհալի երեխաների և պատանիների ստեղծագործական 

կարողությունների զարգացմանն ու խթանմանը նպատակաուղղված ծրագրերը. 

3. «Երիտասարդության շրջանում ազգային արժեքային կողմնորոշման 

ամրապնդման, երիտասարդության ռազմահայրենասիրական, առողջ ապրելակերպի 

դաստիարակություն» ծրագիրը կիրականացվի իրազեկման և քարոզչական 

միջոցառումների, հանդիպումների, սեմինար-խորհրդակցությունների և այլ 

միջոցներով: 

Ներկա իրավիճակի համառոտ նկարագիրը 

Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2019 թվականի տարեկան ծրագրով 

նախատեսված միջոցառումները նպաստել են Արցախի շնորհալի երեխաների 

ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը, նրանց աշխարհայացքի, 

գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանը, բազմաբովանդակ հանգստի, ժամանցի և 

մշակութային կյանքի կազմակերպմանը:  

1. Արցախի շնորհալի և տաղանդավոր երեխաների ստեղծագործական 
կարողությունների զարգացում:  

Շնորհաշատ երեխաների  ստեղծագործական կարողությունների զարգացման 

նպատակով տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունից հրավիրված 

մասնագետների կողմից տարբեր մասնագիտությունների գծով կազմակերպվել են 

վարպետաց դասեր Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի,  

Արցախի Հանրապետության երաժշտական ու արվեստի դպրոցների աշակերտների 

համար (դաշնամուր, ջութակ, երգչախմբակավարություն, ժողովրդական 

երգեցողություն, երաժշտության տեսություն, պարարվեստ, կերպարվեստ, փողային 

գործիքներ՝ կլառնետ, ժողովրդական գործիքներ՝ դուդուկ, քանոն): 

Հայաստանի Հանրապետությունից հրավիրված մասնագետների կողմից  Շուշիի 

«Նարեկացի» արվեստի միությունում և Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի 

կենտրոնում կազմակերպվել են ազգագրական պարերի դասընթացներ,  քամանչայի, 

դուդուկի, քանոնի, ուդի, թավջութակի, բամբիռի վարպետաց դասեր Շուշիի ազգային 

նվագարանների մանկապատանեկան նվագախմբի երաժիշտների համար, պարի 

վարպետաց դասեր Ասկերանի շրջանի Նորագյուղի մասնաճյուղում: Ստեփանակերտի 

Գյուրջյանի անվան, Շուշիի և Մարտակերտի շրջանի Վանքի արվեստի դպրոցներում 

կատարվել են ժողովրդական պարերի նոր բեմադրություններ: 

2. Պատանի ստեղծագործողների համար հանրապետական մրցույթների, 
փառատոների կազմակերպում և մասնակցության ապահովում: 

2019 թվականի ապրիլի 20-ին Ստեփանակերտ քաղաքում կազմակերպվել է 

երաժիշտ-կատարողների «Վերածնունդ» միջազգային 11-րդ մրցույթ-փառատոն՝ 15 

անվանակարգերում 120 երեխաների մասնակցությամբ: Մասնակիցների 

մեծամասնությունը զբաղեցրել է մրցանակային տեղեր: 

2019 թվականի ապրիլի 27-ին  Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում 

կազմակերպվել է «Երգող Հայաստան» մանկապատանեկան երգչախմբերի 10-րդ 

մրցույթի առաջին փուլը, որի Ա և Բ կարգերում մասնակցել են Արցախի 

Հանրապետության երաժշտական, արվեստի և հանրակրթական դպրոցների յոթ 

մանկապատանեկան երգչախումբ: Երևան քաղաքում կայացած մրցույթի 2-րդ փուլ 

անցնելու իրավունք է նվաճել Ստեփանակերտի մանկապատանեկան 

ստեղծագործական կենտրոնի երգչախումբը: 

Ապահովվել է 2019 թվականի փետրվարի 15-23-ը Ռուսաստանի Դաշնության 

Մոսկվա քաղաքում կայացած «Նվագում եմ երկու գործիքի վրա» կատարողական 

վարպետության 4-րդ միջազգային փառատոնին Ստեփանակերտի Գյուրջյանի անվան 

արվեստի դպրոցի սան Վիլեն Լալայանի և Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան 

երաժշտական դպրոցի աշակերտ Տիգրան Գրիգորյանի մասնակցությունը: 

 Ապահովվել է 2019 թվականի ապրիլին Երևան քաղաքում կայացած «ԱՐՏ 

ՄՅՈՒԶԻՔ» արվեստի միջազգային 10-րդ մրցույթ-փառատոնին Հադրութի շրջանի Տողի 

արվեստի դպրոցի շնորհալի աշակերտների  մասնակցությունը: 

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության նախարարությունը 2019 թվականի հուլիսի 17-19-ն ընկած 

ժամանակահատվածում Ասկերանի շրջանի Պատարա գյուղի տուրիստական  

ճամբարի  տարածքում  կազմակերպել  է  «Ընտանեկան  ճամբար-2019» ծրագիրը, որի 

հիմնական նպատակն էր ազատ ժամանցի արդյունավետ կազմակերպումը, 

երեխաների իրավունքների պաշտպանության և  մշակութային, ընտանեկան 



ավանդական արժեքների քարոզչությունը, առողջ ապրելակերպի խթանումը: Ծրագրին 

մասնակցել է մինչև 16 տարեկան 90 երեխա: 

«CONIFA Արցախ-2019» Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության և Համահայկական            

7-րդ ամառային խաղերի կազմակերպչական աշխատանքներին որպես կամավորներ 

ընդգրկվել է ավագ դասարանների 75 աշակերտ, 15-23 տարեկան ընդհանուր 

կամավորների թիվը կազմել է 272: Կամավորների համար կազմակերպվել են 

դասախոսություններ և էքսկուրսիաներ դեպի Գանձասարի և Դադիվանքի վանական 

համալիրներ:  

2019 թվականի հունիսի 7-20-ն ընկած ժամանակահատվածում «Ճանաչենք մեր 

երկիրը» ծրագրի շրջանակներում 16-17 տարեկան 36 երեխայի մասնակցությամբ 

կազմակերպվել է ճանաչողական այցելություն դեպի Հունոտի կիրճ և Կաչաղակաբերդ: 

Նույն ծրագրի շրջանակներում հուլիսի 23-27-ն «Արցախի Հանրապետության խուլերի 

միավորում» հասարակական կազմակերպության երեխաների համար կազմակերպվել 

է ճանաչողական և մշակութաժամանցային ծրագիր, որին մասնակցել է 60 երեխա: 

«Ճանաչողական քայլարշավ Հանդաբերդ» ծրագրի իրականացման նպատակով 

2019 թվականի հունիսին ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել «Շահումյանի 

մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությանը: Քայլարշավին մասնակցել է 50 հոգի, ընդգրկվել են նաև ավագ 

դասարանի աշակերտներ:  

2019 թվականի ընթացքում «Առողջ ապրելակերպ» ծրագրի շրջանակներում 

Արցախի Հանրապետության բոլոր շրջաններում կազմակերպվել են թատերական 

էտյուդների և ֆիլմերի ցուցադրություններ, վազքի և հեծանվավազքի մրցույթներ, 

պարային ֆլեշ-մոբ: Թմրամոլության դեմ պայքարի, թմրամոլության կանխարգելման, 

հակաթմրամոլային քարոզչության նպատակով աշակերտների և ուսանողների 

շրջանում կազմակերպվել են դասախոսություններ, ցուցադրվել՝ հակաթմրամոլային 

թեմատիկ ֆիլմեր և տեսահոլովակներ:  

Տարվա ընթացքում Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խրամորթ, 

Խնապատ, Սառնաղբյուր, Նախիջևանիկ, Վարդաձոր, Մարտակերտի շրջանի 

Վաղուհաս, Ալաշան, Մեհմանա, Հադրութի շրջանի Կարմրակուճ գյուղերի 

դպրոցներում, Ստեփանակերտի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում, 

Ստեփանակերտի Խ. Աբովյանի անվան N 1 հիմնական, Ա. Բեկորի անվան N 2 

հիմնական, Ե. Չարենցի անվան N 7 հիմնական, Ա. Սախարովի անվան    N 8 հոսքային 

դպրոցներում «Հոգևոր անվտանգության միջոցառումներ» ծրագրի շրջանակներում 

կազմակերպվել է «Հոգևոր անվտանգություն» թեմայով դասախոսություններ, 

զրույցներ: Գյուղական դպրոցի աշակերտներին նվիրաբերվել են աշխարհիկ և հոգևոր 

գրականություն, «Մանկական Աստվածաշունչ», գրենական պիտույքներ: Բերձորի 

երաժշտական դպրոցում կազմակերպվել է հոգևոր զրույց և համերգ: 

Մարտակերտի շրջանի Քոլատակ գյուղի դպրոցում Հիսուս Քրիստոսի 

Պայծառակերպության (Վարդավառ) տաղավար տոնը կազմակերպելու և Ասկերանի 

շրջանի Խրամորթ, Խնապատ գյուղերի դպրոցահասակ երեխաների մկրտություն և 

կնունք կատարելու նպատակով օժանդակություն է ցուցաբերվել Շուշիի Սբ. 

Աստվածածին եկեղեցու «Մարիամ» մանկապատանեկան կազմակերպությանը:  

Երեխաների ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը, նրանց 

աշխարհայացքի, գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանը, բազմաբովանդակ հանգստի, 

ժամանցի և մշակութային կյանքի կազմակերպմանը նպաստել են նաև հետևյալ 

ծրագրերը. 

Պլեներային նկարչություն. 
Ծրագրի նպատակն է նպաստել երեխաների ստեղծագործական 

երևակայության և ունակությունների զարգացմանը, բազմաբովանդակ հանգստի և 

մշակութային կյանքի կազմակերպմանը: Միջոցառումն անց է կացվել 2019 թվականի 

մայիսի 9-ին և սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյանի անվան 

պուրակում: 

«Եվրոպական ժառանգության օրեր». 
2019 թվականի սեպտեմբերի 28-29-ը բոլոր թանգարաններում և 

պատկերասրահներում կազմակերպվել են բազմաբնույթ միջոցառումներ՝ ավագ 

դասարանների աշակերտների մասնակցությամբ: 

«Արցախյան գորգարվեստ» մրցույթ.  
Ծրագրի հիմնական նպատակն է մշակութային ժառանգության պահպանումը, 

արցախյան գորգագործական ու ասեղնակար մշակութային ավանդույթների 

վերականգնումը, ազգային ավանդական մշակույթի հանդեպ հարգանքի ու 

հոգածության վերաբերմունքի արմատավորումը: 



2019 թվականի հոկտեմբերի 15-ին կայացած մրցույթին մասնակցել են 

ստեղծագործական կենտրոնների և արվեստի դպրոցների սաները: 

Ռազմավարություն 
1. Երաժշտական և արվեստի դպրոցներին պետական աջակցության 

ցուցաբերման շարունակականության ապահովում: 

2. Արվեստի տարբեր ոլորտներում նպատակային ծրագրերի իրականացում: 

3. Միջազգային մրցույթներին, փառատոներին, ցուցահանդեսներին 

մասնակցության նպատակով պատանի շնորհալի ստեղծագործողներին պետական 

աջակցության ցուցաբերման շարունակականության ապահովում: 

4. Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների ինտեգրման միջոցառումների 

իրականացում: 

Անչափահասների արդարադատության ոլորտում  
1. Ծրագրի նպատակն ու խնդիրները 
Ծրագրի նպատակն է՝ երեխաների համար արդարադատության 

իրականացումը:  
Ծրագրի խնդիրներն են՝ օրենքի հետ առնչվող երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության ընթացակարգերի բարելավումը, օրենսդրության փորձաքննու-

թյունը՝ երեխաների իրավունքների պաշտպանության և արդարադատության 

մատչելիության տեսանկյունից, անչափահասների արդարադատության ոլորտում 

համալիր ծրագրերի իրականացումը:   

Ներկա իրավիճակի համառոտ նկարագիրը 
Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2019 թվականի տարեկան ծրագրի 

շրջանակներում Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

աշխատակիցների կողմից Արցախի Հանրապետության հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում անց են կացվել հանդիպումներ՝ նվիրված 

համաժողովրդական հանրաքվեի արդյունքում ընդունված Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ նախատեսված երեխայի իրավունքներին 

վերաբերող  իրավակարգավորումներին և դրանցից բխող «Երեխայի իրավունքների 

մասին» օրենքում և Ընտանեկան օրենսգրքում նախանշված փոփոխություններին: 

 

IV. ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  

2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 

2020 թվականի ընթացքում իրականացվելու են երեխայի իրավունքների 

պաշտպանությանը, նրա կյանքի որակի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ: 

Երեխայի իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ծրագրով նախատեսվող 

միջոցառումները բխում են երեխայի իրավունքների և շահերի պաշտպանությունից` 

նրա խնամքի, բուժման ու դաստիարակության համար նպաստավոր պայմանների 

ստեղծման, ֆիզիկական և մտավոր բնականոն զարգացման, հոգեբանական 

վերականգնման և արդյունավետ սոցիալականացման նպատակով: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2020 թվականի փետրվարի 6-ի N 36-Ն որոշման 

 

Ց Ա Ն Կ 

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

 

Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Պատասխանատու կատարողը 
Կատարման 

ժամկետը 

Ֆինանսավոր-

ման աղբյուրը 

1 

Արցախի Հանրապետությունում որդեգրման 

ենթակա երեխաների, երեխաներ որդեգրել 

ցանկացող անձանց կենտրոնացված հաշվառման 

իրականացում  

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

2 

Արցախի Հանրապետությունում առանց 

ծնողական խնամքի մնացած երեխաների և  

առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների 

թվին պատկանող անձանց կենտրոնացված 

հաշվառման իրականացում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն,  Արցախի 

Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

3 

Արցախի Հանրապետությունում առանց 

ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին 

բնակարան (բնակելի տուն) տրամադրելու 

կենտրոնացված հաշվառման իրականացում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն,  Արցախի Հանրապե-

տության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

4 

Սոցիալապես անապահով ընտանիքների, 

ինչպես նաև առանց ծնողական խնամքի մնացած 

երեխաների տեղավորում երեխաների խնամքի և 

պաշտպանության գիշերօթիկ 

հաստատություններում,  նրանց խնամքի 

նկատմամբ հսկողության իրականացում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման  

նախարարություն   

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

5 Երեխաների խնամքի և պաշտպանության 

գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող  

7-12 և 13-18 տարեկան երեխաներին անձնական 

մանր ծախսերի կատարման համար անհրաժեշտ 

գումարով ապահովում, իսկ շրջանավարտներին` 

միանվագ դրամական օգնության տրամադրում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

6 Պետական աջակցություն «Երեխաների խնամքի 

և պաշտպանության N 1 և N 2 գիշերօթիկ 

հաստատություններ» պետական ոչ առևտրային 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 



կազմակերպություններին 

7 Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված պետական նպաստների 

տրամադրում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման  

նախարարություն   

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

8 Արցախի Հանրապետությունում իրականացվող 

ծնելիության և բազմազավակության խթանման 

միջոցառումներով սահմանված երեխայի 

ծննդյան կապակցությամբ միանվագ նպաստի 

տրամադրում  

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման  

նախարարություն   

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

9 Սեպտեմբերի 1-ի` գիտելիքի և դպրության օրվա 

կապակցությամբ, Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության ժամանակ մարտական 

գործողությունների մասնակցելու հետևանքով, 

ինչպես նաև՝ ծառայողական պարտականու-

թյունների կատարման ժամանակ զոհված 

(մահացած) զինծառայողների նպաստառու 

երեխաներին միանվագ դրամական օգնության 

տրամադրում` յուրաքանչյուր երեխային 30 000 

ՀՀ դրամի չափով 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

Սեպտեմբեր 

ամիս 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

10 «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի 

կողմից նպաստների տրամադրում Հայաստանի 

և Արցախի զոհված ու 1-ին խմբի հաշմանդամ 

ազատամարտիկների երեխաներին` 2 000 ՀՀ 

դրամի չափով 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն, «Հայաստան» 

համահայկական հիմնադրամ 

Տարվա 

ընթացքում 

«Հայաստան» 

համահայկական 

հիմնադրամի 

միջոցներ 

11 Հաշմանդամ երեխաներին առողջարանային 

բուժման և հանգստյան տների ուղեգրերի 

հատկացում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի  

և վերաբնակեցման  նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

12 Արցախի Հանրապետության Սահմանադրու-

թյամբ նախատեսված երեխայի իրավունքներին 

վերաբերող իրավակարգավորումներին և 

դրանցից բխող «Երեխայի իրավունքների մասին» 

օրենքում և  Ընտանեկան օրենսգրքում 

կատարված փոփոխություններին նվիրված 

հանդիպումների անցկացում  Արցախի 

Հանրապետության հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում 

Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարություն 

Չորրորդ 

եռամսյակ  

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

13 Բնակչության առողջության առաջնային 

պահպանման ծառայություններ. երեխաներին 

անվճար և արտոնյալ պայմաններով դեղորայքի 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 



տրամադրում, լաբորատոր-գործիքային հետա-

զոտություն (դպրոցներում, մանկապարտեզնե-

րում և ստեղծագործական կենտրոններում)   

14 
Կենտրոնական ծանր ախտահարումով 

հիվանդների ամբուլատոր ծառայություն 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

15 
Կանանց առողջության պահպանման և 

ծնելիության խթանման ծրագիր 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

16 Մինչև 18 տարեկան երեխաների 

հիվանդանոցային բժշկական օգնության 

ծառայություններ. ընդհանուր մանկաբուժական, 

նորածինների ինտենսիվ թերապիա 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

17 Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ. 

նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն 

երեխաներին 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

18 Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական 

օգնության ծառայություններ. 

մանկաբարձագինեկոլոգիական հսկողություն, 

լաբորատոր-գործիքային հետազոտություն  

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

19 Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության 

ծառայություն, 6 և 12 տարեկան երեխաների 

բերանի խոռոչի հիգիենա, «Արևիկ» մանկական 

բուժմիավորում» ՓԲԸ դեռահասների կաբինետ, 

զորակոչային և  նախազորակոչային տարիքի 

անձանց լաբորատոր-գործիքային 

հետազոտություններ 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

20 Հիվանդանոցային ծառայություններ. 

մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական 

օգնության ծառայություններ (մանկաբար-

ձական, ծննդալուծում կեսարյան հատումով) 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

21 Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների 

բժշկական օգնության ծառայություններ 

 

 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

22 Դժվարամատչելի ախտորոշիչ 

հետազոտությունների անցկացման 

ծառայություններ 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 



23 
Հաշմանդամ երեխաների առողջության 

վերականգնման ծառայություններ 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության  

պետական բյուջե 

24 Աուտիզմով և մանկական ուղեղային կաթվածով 

տառապող հիվանդ երեխաների ցերեկային 

խնամքի կենտրոն 

Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության  

պետական բյուջե 

25 Արցախի Հանրապետությունում երեխայի 

աշխատանքի իրավունքի ապահովում, երեխայի 

աշխատանքի և տնտեսական շահագործման 

կանխարգելում և վերացում 

Արցախի Հանրապետության ոստիկա-

նություն, Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

26 

«Անչափահասները գիշերային 

բնակավայրերում» օպերատիվ կանխարգելիչ 

միջոցառումների անցկացում՝ ուշադրության 

կենտրոնում պահելով ինտերնետ ակումբները, 

խաղասրահները, ժամանցի վայրերը 

Արցախի Հանրապետության ոստիկա-

նություն, Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման նախարարություն, Արցախի 

Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններ 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

27 

Ծնողազուրկ և թափառաշրջիկ երեխաների 

հայտնաբերում և ներգրավում մշակութային, 

սպորտային և դաստիարակչական ծրագրերում  

Արցախի Հանրապետության ոստիկա-

նություն, Արցախի Հանրապետության 

կրթության, գիտության և սպորտի 

նախարարություն,  

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության նախարարություն                                                                             

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

28 18 տարին չլրացած անձանց կողմից ծխախոտ, 

ալկոհոլային խմիչքներ, թմրամիջոցներ և հոգե-

մետ նյութեր, սարսափ կամ պոռնոգրաֆիա 

բովանդակող գրականություն և տեսաերիզներ 

վաճառելու, ինչպես նաև նրանց վաճառքի մեջ 

ներգրավելու դեպքերի հայտնաբերում և 

կանխարգելիչ միջոցառումների անցկացում  

Արցախի Հանրապետության ոստիկա-

նություն,   Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման նախարարություն, Արցախի 

Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններ 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

29 Դպրոցներում «Ծնողական ժամ 

անչափահասների գործերով տեսուչների 

մասնակցությամբ» դասաժամերի 

կազմակերպում և անցկացում 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն  

Արցախի Հանրապետության կրթության, 

գիտության և սպորտի նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

 

 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

 

 

30 Վեներական հիվանդությունների առաջացումը 

կանխելու և սեռական դաստիարակության 

յուրահատկությունների վերաբերյալ պատկերա-

վոր տեղեկատվություն տրամադրելու համար, 

Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանություն,  Արցախի 

Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն  

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

 



համապատասխան գրականության 

օգտագործմամբ և Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության 

մասնագետների ընգրկմամբ Արցախի 

Հանրապետության միջնակարգ և մասնագի-

տական ուսումնական հաստատություններում 

պրոֆիլակտիկ դասախոսությունների 

կազմակերպում և իրականացում 

31 
Սոցիալապես ավելի խոցելի խավի և անբարե-

հաջող ընտանիքներում ապրող երեխաների 

վերլուծության ենթարկում և հաշվառում՝ 

համապատասխան ծրագրերի մշակում 

Արցախի Հանրապետության ոստիկա-

նություն, Արցախի Հանրապետության 

շրջվարչակազմեր (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան), 

Հասարակական կազմակերպություններ 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

32 
Ազատազրկման հետ չկապված պատիժներով 

դատապարտված անչափահասներին աջակցում, 

հնարավորինս  աշխատանքի տեղավորում և 

ներգրավում հանրօգուտ աշխատանքներին  

Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանություն,    

 Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

33 Արցախի շնորհալի և տաղանդավոր երեխաների 

ստեղծագործական կարողությունների 

զարգացման միջոցառումներ 

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

34 
Մշակութային նախագծեր Արցախում. մրցույթ-

փառատոների կազմակերպում   

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

35 
«Մշակութային խաչմերուկ» մրցույթի 

կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

36 
Արցախի Հանրապետության շրջաններում 

մշակույթի զարգացման ծրագրեր 

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

37 Երիտասարդության ինքնիրացման պայմանների 

ու երաշխիքների ապահովման և երիտասարդու-

թյան արժեքային կողմնորոշման դրական դաշտի 

ձևավորում. «Երիտասարդության  շրջանում 

ազգային արժեքային կողմնորոշման ամրապն-

դում, ռազմահայրենասիրական, առողջ ապրելա-

կերպի դաստիարակություն, հայկական ավան-

դական ընտանեկան արժեքների պահպանման, 

ազատ ժամանցի արդյունավետ կազմակերպման, 

Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 



տոն և հիշատակի օրերի նշանավորման, 

հայրենաճանաչողության, բանակից հասարա-

կություն կապի ամրապնդում» ծրագրեր 

38 

«Ասպետ» ռազմամարզական ճամբար 

Արցախի Հանրապետության կրթության, 

գիտության և սպորտի նախարարություն,  

Արցախի Հանրապետության 

շրջվարչակազմեր (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան) 

Հուլիս- 

օգոստոս 

ամիսներ 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

39 

Դպրոցականների ամառային հանգստի 

կազմակերպում Հայաստանի 

Հանրապետությունում և արտերկրում  

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության և սպորտի   նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության 

շրջվարչակազմեր (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան) 

Հուլիս- 

օգոստոս 

ամիսներ 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

40 Դպրոցականների ամառային հանգստի 

կազմակերպում Ստեփանակերտ քաղաքի       

Հ. Բալասանյանի անվան N 5 և  Ա. Իսահակյանի 

անվան N 10 հիմնական դպրոցներում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության և սպորտի նախարարություն, 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 

Հուլիս- 

օգոստոս 

ամիսներ 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

41 

Դպրոցականների ամառային հանգստի 

կազմակերպում Մարտակերտի շրջանի 

Ծմակահող համայնքի ճամբարում  

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության և սպորտի   նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության 

շրջվարչակազմեր (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան) 

Հուլիս- 

օգոստոս 

ամիսներ 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

42 
Պատանիների միջև ազատ ոճի ըմբշամարտի 

Արցախի Հանրապետության առաջնություն  

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության և սպորտի նախարարություն 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

43 Պատանիների և աղջիկների տարիքային 

շախմատի Արցախի Հանրապետության 

առաջնություն 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության և սպորտի նախարարություն 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

44 

Առարկայական օլիմպիադա, «Կենգուրու», 

«Մեղու», «Ռուսական արջուկ» խաղ-մրցույթներ 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության և սպորտի նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության 

շրջվարչակազմեր (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան) 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

45 Արցախի Հանրապետության հանրակրթական 

դպրոցների 8-12-րդ դասարանների աշակերտ-

ների «Սպարտակիադա» (վոլեյբոլ, ֆուտբոլ, 

բասկետբոլ, սեղանի թենիս, հնգամարտ)  

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության և սպորտի նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

46 «Արծվիկ» ռազմամարզական խաղերի շրջանային Արցախի Հանրապետության Տարվա Արցախի Հան-



(քաղաքային) մրցույթների կազմակերպում շրջվարչակազմեր (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան)     

ընթացքում րապետության 

պետական բյուջե 

47 

Ռազմամարզական միջոցառումներ 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, 

գիտության և սպորտի նախարարություն, 

 Արցախի Հանրապետության 

շրջվարչակազմեր (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան) 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե 

48 

«Վերջին զանգի» միջոցառումների 

կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության 

շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Մայիս 

ամիս 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե, 

Ստեփանակերտի 

համայնքային 

բյուջե 

49 

Երեխաների պաշտպանության միջազգային 

օրվան նվիրված միջոցառումների 

կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության 

շրջվարչակազմեր (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան)     

Հունիս 

ամիս 

Արցախի Հան-

րապետության 

պետական բյուջե, 

Ստեփանակերտի  

համայնքային 

բյուջե 

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              6 փետրվարի 2020թ.                                                          N 37-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԹՂԹԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ԱՌԱՔՄԱՆ  

ԿԱՐԳԸ, ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ 

 ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Համաձայն «Պետական սուրհանդակային կապի մասին»  օրենքի 6-րդ 

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

1) թղթակցության ընդունման և առաքման կարգը` համաձայն N 1 

հավելվածի. 

2) թղթակցության առավելագույն չափաքանակները` համաձայն N 2 

հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2020 թվականի փետրվարի 6-ի N 37-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

 ԹՂԹԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ԱՌԱՔՄԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

 1. Սույն կարգով սահմանվում են «Պետական սուրհանդակային կապի մասին»  

օրենքով նախատեսված սուրհանդակային կապի մարմնի կողմից թղթակցության 

ընդունման, փոխադրման, հանձնման, մշակման, պահպանման և զինվորական 

թղթակցության ընդունման ու առաքման առանձնահատկությունների, թղթակցության 

առձեռն առաքման հետ կապված հարաբերությունները, թղթակցության ձևակերպումը, 

առաքանիների տեսակները և նկարագիրը, ինչպես նաև արգելվող առաքանիները: 

2. Սուրհանդակային կապի մարմնի կողմից (այսուհետ նաև՝  բաժին) 

«Պետական սուրհանդակային կապի մասին»  օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասում 

նշված սուրհանդակային կապի ծառայություններից օգտվող մարմինների 

թղթակցությունն ընդունվում է նշված մարմիններում կամ բաժնում: 

3. Սուրհանդակային կապի ծառայություններից օգտվող մարմիններում 

(այսուհետ` սպասարկվող մարմիններ) բաժնի աշխատողների մշտական կցմամբ 

թղթակցությունն ընդունվում է նշված մարմինների ղեկավարների` Արցախի 

Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին հասցեագրված 

գրությունների հիման վրա: 

4. Գաղտնի թղթակցությունը բաժնի աշխատողների կողմից (այսուհետ` նաև 

սուրհանդակներ) ընդունվում և հասցեատերերին է հանձնվում միայն ուղարկող և 

ստացող անձանց` գաղտնի գործավարություն վարելու թույլտվության առկայության 

դեպքում: 

5. Այն սպասարկվող մարմինները, որտեղ մշտական կցված են  բաժնի  

առանձին սուրհանդակներ, պաշտոնական թղթակցության ընդունման և առաքման 

համար բաժնի աշխատողներին տրամադրում են ծառայողական և օժանդակ 

զետեղարաններ, որոնք համապատասխանում են գաղտնի և ոչ գաղտնի 

թղթակցության հետ աշխատանքի պահանջներին, համալրված են անհրաժեշտ գույքով 

և կոմունալ պայմաններով (էլեկտրական լուսավորություն, ջեռուցում, 

ջրամատակարարում, հեռախոսակապ), ապահովում են աշխատանքի համար 

անհրաժեշտ նյութերով (գրենական պիտույքներ, փաթեթավորման նյութեր, 

թղթակցությունը փոխադրելու տարա և այլն), հատկացնում են ավտոտրանսպորտ: 

  

2. ԹՂԹԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ 

 

 6. Սպասարկվող մարմիններում, որտեղ իրականացվում է թղթակցության 

ընդունումը, պետք է ստեղծված լինեն բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, որոնք 

կապահովեն ընդունվող թղթակցության երաշխավորված պահպանումը` դրա հետ 

աշխատելու ժամանակ: Արգելվում է թղթակցության ընդունումն ընդհանուր 

սենյակներում, որտեղ գտնվում են կողմնակի անձինք, անցումներում, միջանցքներում 

և պահակատնակներում, մութ զետեղարաններում և թղթակցության հետ աշխատելու 

համար չհարմարեցված այլ վայրերում: 

7. Թղթակցությունն ընդունելու ժամանակ` սպասարկվող մարմնի 

համապատասխան իրավասու աշխատողին (այսուհետ` նաև ուղարկող) 

սուրհանդակի կողմից ներկայացվում է հսկիչ թերթ (N 1 ձև): Ուղարկողը հսկիչ թերթի 

համապատասխան սյունակներում նշում է ռեեստրների (N 2 ձև) համարները և 

դրանցով սուրհանդակին հանձնված առաքանիների քանակը, ամսաթիվը, ժամը, 

ազգանունը և այդ տվյալները հաստատում է իր ստորագրությամբ ու «Ծրարների 

համար» կնիքով: Եթե սպասարկվող մարմինը հանձնելու թղթակցություն չունի, ապա 

ուղարկողը հսկիչ թերթում կատարում է «Թղթակցություն չկա» նշումը և այն 

հաստատում նշված կարգով: Սուրհանդակը թղթակցության ստացման համար 

ստորագրում է ռեեստրի օրինակում` նշելով ամսաթիվը, ժամը, ազգանունը և իր 

ստորագրությունը հաստատում է բաժնի դրոշմակնիքով: Սուրհանդակը ռեեստրի 

բնօրինակն ստանում է թղթակցության հետ միասին, իսկ դրա պատճենը մնում է 

ուղարկողի մոտ: 



8. Ընդունվող թղթակցությունը պետք է ուղարկողի կողմից գրանցված լինի 

ռեեստրում: Ռեեստրը լրացվում է երկու օրինակից` համակարգչով, տպագրական 

մեքենայով կամ գնդիկավոր գրիչով (սև, կապույտ կամ մանուշակագույն մածուկով): 

Ռեեստրի ձևաթղթերը պատվիրվում են ուղարկողի կողմից: 

9. Ուղարկողը ռեեստրում թվերով և բառերով նշում է գրանցված փաթեթների 

(ծանրոցների) քանակը, ամսաթիվը, ազգանունը և այն հաստատում իր 

ստորագրությամբ ու կնիքով: Առաքումից հանելու անհրաժեշտության դեպքում 

ռեեստրի «Ծանոթագրություն» սյունակում, ցուցակի (N 3 ձև) բոլոր օրինակներում 

ուղարկողի կողմից նշվում է «Հանված է» կամ «Փաթեթը հանված է», և առաքման 

գրառումը ջնջվում է: Ռեեստրի բոլոր օրինակներում յուրաքանչյուր առաքման հանում, 

որևէ ուղղում, ինչպես նաև նոր հանրագումար հաստատվում են հանձնողի 

ստորագրությամբ և կնիքով: 

10. Սպասարկվող մարմիններից թղթակցությունն ընդունելու ժամանակն ու 

հերթականությունը սահմանվում են բաժնի պետի կողմից` հաշվի առնելով այդ 

մարմինների աշխատանքային ժամերը, սուրհանդակային երթուղիների մեկնման 

ժամերը և ընթացուղու կատարման ժամանակացույցը: 

11. Հիմնարկների և կազմակերպությունների հասցեով շտապ հանձնման 

ենթակա ծրարների համար, պայմանավորվելով բաժնի ղեկավարության հետ, 

սպասարկվող մարմինը բաժին է ուղարկում ավտոտրանսպորտ` շտապ 

թղթակցությունը սուրհանդակի միջոցով հասցեատիրոջը հասցնելու նպատակով: 

Ծրարները, որոնք ենթակա են շտապ հանձնման կամ որոշակի ժամկետում 

հանձնման, ծրարի վերևում` կենտրոնական մասում պետք է ունենան «Շտապ», 

«Հանձնել հրատապ» կամ «Հանձնել անհապաղ» մակագրությունը` հաստատված 

սպասարկվող մարմնի համապատասխան լիազորված անձի ստորագրությամբ և 

«Ծրարների համար» կնիքով: 

12. Սպասարկվող պետական մարմիններին թղթակցության հանձնումը և 

ընդունումն օպերատիվ կազմակերպելու, ինչպես նաև դրա երաշխիքային 

պահպանվածությունն ապահովելու համար այդ մարմինների ղեկավարները պետք է 

թույլ տան բաժնի ավտոտրանսպորտի մոտեցումը և կայանումը դրանց վարչական 

շենքերի մուտքերի մոտ, ինչպես նաև վարչական տարածք ավտոմեքենայով մուտք 

գործելու համար պետք է հատկացնեն հատուկ անցագրեր` բաժնի պետի 

ներկայացրած գրության հիման վրա: 

13. Սպասարկվող մարմիններից ստացված թղթակցությունը սուրհանդակի 

կողմից հասցվում է բաժին` հետագա մշակման և առաքման  համար:  Բաժնում 

ստացված թղթակցությունը համեմատվում է մուտքի ուղեկցող փաստաթղթերի 

(ռեեստրների) հետ, ստուգվում է փաթեթների ճիշտ ձևակերպումը, դասակարգվում 

ըստ երթուղիների, գրանցվում ելքի ուղեկցող փաստաթղթերում (ցուցակներում): 

Ցուցակների հետ համեմատելուց հետո թղթակցությունը տրվում է սուրհանդակներին` 

քաղաքային, միջքաղաքային և միջպետական երթուղիներով հասցեատերերին 

հանձնելու համար: 

14. Արգելվում է ընդունել` 

1) սույն կարգի պահանջների խախտումներով ձևակերպված, սխալ, ոչ պարզ 

կամ չվավերացված ուղղումներ ունեցող հասցեներով առաքանիներ. 

2) փաթեթի վրա տարբեր ձեռագրերով կատարված գրառումներով 

առաքանիներ. 

3) աբոնենտային արկղերի համարներով հասցեագրված առաքանիներ. 

4) ցպահանջ հասցեագրմամբ առաքանիներ. 

5) հյուրանոցային համարներում և բնակելի շենքերի բնակարաններում 

տեղաբաշխված կազմակերպություններին ուղղված առաքանիներ` բացառությամբ 

Արցախի Հանրապետությունում հավատարմագրված արտասահմանյան 

պետությունների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական 

հիմնարկների. 

6) մասնավոր անձանց և նրանց հասցեով ուղարկվող առաքանիներ. 

7) վնասված պատյաններով առաքանիներ. 

8) սպասարկվող մարմնի անվանմանը չհամապատասխանող կնիքների 

դրոշմվածքով (կապարակնիք) առաքանիներ. 

9) գաղտնի ներդրվածքով առաքանիներ` ոչ «կռաֆտ» տիպի թղթից 

պատրաստված ծրարներով, պատռված կարով, ոչ պարզ կնիքների դրոշմվածքով, 

կնքված թղթե պիտակներով, որոնք պատրաստված են տպագրական ձևով կամ 

բազմացնող տեխնիկայով, առանց ելից համարները նշելու. 



10) իրեղեն ապացույցներ պարունակող առաքանիներ, որոնք չեն 

համապատասխանում սույն կարգի պահանջներին և  Արցախի  Հանրապետության 

կառավարության 2020 թվականի  փետրվարի 6-ի N37-Ն որոշման N 2 հավելվածով 

սահմանված չափաքանակներին. 

11) ռադիոակտիվ, թունավոր, պայթուցիկ, բռնկվող, այրվող և կոռոզիայի 

ենթարկվող նյութեր, որոնք նշված են վտանգավորության պիտակներով, ինչպես նաև 

զենք, թմրանյութեր և դրանց օգտագործման համար հարմարանքներ. 

12) լրագրաթղթով, փափուկ, փայլուն, սնդուսված, մագաղաթյա և 

լուսաթափանցիկ թղթով պատրաստված ծրարներում փաթեթավորված փաստաթղթեր, 

ինչպես նաև նախկինում օգտագործված ծրարներ և գեղարվեստական ձևավորմամբ 

ծրարներ, դրոշմադրված, փոստային հիմնարկների ինդեքսները նշելու համար 

շաբլոններով ծրարներ: 

 

3. ԱՌԱՔԱՆԻՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ,  

 ԹՂԹԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

 15. Բոլոր առաքանիները, կախված ներդրվածքից (պարունակությունից), 

փաթեթավորումից ու քաշից բաժանվում են փաթեթների, ծանրոցների, տեխնիկայով 

ծանրոցների (մետաղե իրեր), տեխնիկական փաստաթղթերով առաքանիների և 

նամակահակերի` 

1) փաթեթներ` փաստաթղթերով ծրարներ. 

2) ծանրոցներ` փայտե, մետաղե, պլաստմասսայե և ստվարաթղթե  փաթեթներ` 

ներդրվածքով կամ տեխնիկական փաստաթղթերով` կտավով կարված (չկարված) կամ 

պարկերում դրված. 

3) տեխնիկայով ծանրոցներ (մետաղե իրեր)` մետաղյա, փայտյա 

նրբատախտակ, տախտակ կամ պլաստմասսայե արկղեր` տեխնիկայով. 

4) նամակահակեր` թղթե կամ կտավե փաթեթներ` ծրարված թղթակցությամբֈ 

16. Կախված գաղտնիության աստիճանից` ներդրվածքները տարբերակում են 

գաղտնի և ոչ գաղտնի առաքանիների: Գաղտնիներին են վերաբերում «Հատուկ 

կարևորության», «Հույժ գաղտնի», «Գաղտնի» դրոշմագիր ունեցող առաքանիները, ոչ 

գաղտնիներին` «Ծառայողական օգտագործման համար», «Ծառայողական» և 

«Կառավարական» մակագիր ունեցող առաքանիները: 

17. Բաժնի կողմից ընդունվող առաքանիները պետք է ձևակերպված լինեն սույն 

կարգի պահանջներին համապատասխան: 

18. Փաթեթների թղթե պատյանները պետք է պատրաստված լինեն «կռաֆտ» 

տիպի ստվար թղթից: 

19. Գաղտնի ծրարը պետք է սոսնձված և կարված լինի խաչաձև, խամ թելով կամ 

մետաղյա լարով (ամրակներով)` այն հաշվարկով, որ ընդգրկված լինեն բոլոր 

կափարիչները: Եթե ծրարում ներդրվածը հնարավոր չէ ծակել, ապա ծրարը կարվում է 

խաչաձև` նրա բոլոր չորս եզրերի կենտրոնով` այնպես, որ թելը պինդ ընդգրկի 

ներդրվածը և կապվի ծրարի հակառակ կողմի կենտրոնում: Ծրարի հակառակ կողմի 

կենտրոնում պետք է սիլիկատային սոսնձով փակցված լինի թղթե պիտակ` «Ծրարների 

համար» կաուչուկե կնիքի դրոշմվածքով, կամ պետք է դրվի զմուռս` մետաղյա կնիքի 

դրոշմվածքով: Թղթե պիտակը կամ զմուռսը դրվում է ծրարի վրա` այնպես, որ ընդգրկի 

նրա բոլոր կափարիչները կենտրոնում, թելի ծայրերը մնան տեսանելի, իսկ կարի 

հանգույցը ծրարի հակառակ կողմից փակված մնա պիտակով կամ զմուռսով: 

Կնիքների դրոշմվածքները թղթե պիտակների կամ զմուռսի վրա պետք է 

համապատասխանեն ուղարկողի անվանմանը, որը նշված է ծրարի հասցեի կողմում: 

Ծրարը մետաղալարով (մետաղյա ամրակներով) կարելու ժամանակ թղթե պիտակը 

կամ զմուռսի կնիքը դրվում է մետաղալարի (ամրակների) ծալված 

վերջավորությունների վրա: 

20. Թղթե պիտակները պետք է պատրաստված լինեն ծխախոտի թղթից: Թղթե 

պիտակների չափերը պետք է գերազանցեն 3-4 մմ չափի կաուչուկե կնիքի դրոշմվածքի 

տրամագիծը: Պիտակների վրա բարակ շերտով քսվում է սիլիկատային սոսինձ, որը 

պետք է դուրս գա թղթե պիտակի եզրերից: Թղթե պիտակներով կնքված ծրարների վրա 

պետք է լինեն կաուչուկե կնիքի հստակ դրոշմվածքները, սոսնձի ապակենման 

թափանցիկ շերտը թղթե պիտակի վրա և նրա եզրերին, թելերի լավ տեսանելիությունն 

ու դիրքը, ինչպես նաև ծրարի հանգույցների կարը (մետաղյա ամրակների): 

21. «Հատուկ կարևորության» դրոշմագրով կամ «Լիտեր «Մ», «Սերիա «Կ» 

նշագրով փոքր և միջին ծրարների վրա (150 x 200 մմ չափի և ավելի փոքր), որոնք 



կարված են առանց ներդրվածքը ծակելու, ինչպես նաև նշված դրոշմագրով և 

նշագրումներով մեծ ծրարների վրա (150 x 200 մմ-ից ավելի)` անկախ դրանց կարվածքի 

ձևից, դրվում են հինգ թղթե պիտակներ (զմուռսե կնիքներ)` անկյուններով, 

կափարիչների սոսնձատեղերում և կենտրոնում: Հատուկ կարևորության 

փաստաթղթերն ուղարկվում են կրկնակի ծրարներում: Արտաքին ծրարի վրա վերին 

ձախ անկյունում կատարվում է նախազգուշական մակագրություն` «Կրկնակի ծրար»: 

Առանց այդպիսի նախազգուշական մակագրության` «Հատուկ կարևորության» 

դրոշմագրով ծրարները  բաժնի  կողմից չեն ընդունվում առաքման համար: 

22. Կրկնակի փաթեթավորման դեպքում գաղտնի ներդրվածքով արտաքին 

ծրարը կարող է չկարվել: Այդ դեպքում դրա վրա փակցվում են թղթե պիտակներ, կամ 

դրվում են զմուռսե կնիքներ` սույն կարգի 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ կետերի պահանջներին 

համապատասխան: 

23. 1 կգ և ավելի քաշով գաղտնի ծրարները լրացուցիչ կապվում են խաչաձև` 

ամբողջական ամուր լարանով, որի ծայրերը կնքվում են այն հաշվարկով, որ բացառվի 

լարանի հանելն ու ներթափանցումը ներդրվածքին` առանց վնասելու կնիքների 

դրոշմվածքներն ու փաթեթավորումը: 

24. Ոչ գաղտնի ծրարները չեն կարվում: Դրանց հակառակ կողմում դրվում է 

«Ծրարների համար» մաստիկային կնիքի դրոշմվածք, որն ամրացնում է ծրարի բոլոր 

կափարիչները: Մեծ ծրարների վրա դրվում է մաստիկային կնիքի հինգ դրոշմվածք: 

25. Գաղտնի ծրարների երեսի կողմում, վերևի աջ անկյունում դրվում է 

գաղտնիության դրոշմագիրը և փաթեթավորողի ստորագրությունը` հաստատված 

«Ծրարների համար» կնիքով, ոչ գաղտնիների վրա` մակագրություն` «Ծառայողական 

օգտագործման համար», «Ծառայողական» կամ «Կառավարական»: Գաղտնի ծրարները 

կարող են ունենալ լրացուցիչ նշագրումներ` «Լիտեր «Մ», «Սերիա «Կ», «Անձամբ», 

«Կրկնակի ծրար», «Ծածկահեռագիր»: 

26. Բոլոր ծրարների երեսի կողմում` կենտրոնում, ընթեռնելի նշվում են 

մեկնակետը (պետություն, շրջան,  քաղաք), հասցեն և թղթակցությունն ստացողի (լրիվ 

չկրճատված) անվանումը, ներքևի ձախ անկյունում գծվում է գիծ, գծի վերևում նշվում 

են ներդրվածքի ելից համարները, գծի տակ` թղթակցությունն ուղարկողի հասցեն և 

լրիվ, չկրճատված անվանումը (պետություն, շրջան, քաղաք): Ծրարի վերևի աջ 

անկյունում, նրա մեջ ներդրված փաստաթղթերի բովանդակությանը 

համապատասխան, նշվում է դրոշմագիրը` հաստատված ուղարկողի 

ստորագրությամբ ու կնիքով: Կառավարական ծրարների վրա ուղարկողի հասցեի 

տվյալները կարող են նշվել ծրարի վերևի մասում: 

27. Հասցեների տվյալները և այլ գրառումներ փաթեթների վրա տպվում են 

տպագրական եղանակով` համակարգչի միջոցով, տպագրական մեքենայով, ուրիշ 

բազմացնող տեխնիկայով կամ միևնույն ձեռագրով հստակ և ընթեռնելի գրվում են 

գնդիկավոր գրիչով (սև, կապույտ կամ մանուշակագույն մածուկով): Ստացողների 

անվանումները պետք է գրված լինեն առանց կրճատումների: 

28. Գաղտնի և ոչ գաղտնի ծանրոցների կտավե պատյանը պետք է 

պատրաստված լինի պարկի ձևով և բաղկացած լինի կտավի ամուր, ամբողջական 

կտորից: Արտաքին կարերը թույլատրվում են միայն մի կողմից և կարվում են 

պարունակությունը դնելուց հետո, միատեսակ թելերով, հավասար խիտ կարով: 

Այդպիսի ծանրոցների արտաքին կարերը յուրաքանչյուր 80 մմ-ից հետո կնքվում են 

զմուռսե կնիքներով: Կտավե պատյան ունեցող գաղտնի ծանրոցները պետք է կապված 

լինեն խաչաձև, ամուր, ամբողջական լարանով (ոլորված թելով), ընդ որում, լարանը 

պետք է ծանրոցի բոլոր կողմերից 15-20 մմ անցնի կտավե պատյանի տակ, իսկ կտավով 

կարվածը կոշտ ապրանքափաթեթների վրա` կողակարով: Լարանի 

վերջավորությունները կնքվում են զմուռսե կնիքով: Գաղտնի և ոչ գաղտնի փաթեթները 

թղթե պիտակներով կնքելը, ինչպես նաև թղթե լարանով կապելն արգելվում է: Զմուռսե 

կնիքները պետք է դրված լինեն այնպիսի շերտով, որպեսզի հնարավոր չլինի դրանք 

հանել` առանց վնասելու դրոշմվածքները կամ թաղանթները: Գլանափաթեթները` 

անկախ քաշից և չափերից, պետք է փաթեթավորված լինեն կտավե պատյանում և 

ներսում ունենան առանցքային միջադիր` պինդ նյութից: Քարտեզագրական 

արտադրության նյութերը փաթեթավորվում են միայն կտավե պատյանում: 

29. Գաղտնի և ոչ գաղտնի ծանրոցները պարկերում պետք է դասավորվեն 

հետևյալ կերպ` պարկի բկանցքը հավաքվում է, ապա դրա շուրջն արվում է երկու 

շրջան` լարանով, որի վերջավորություններն ամուր կապվում են մեկ հանգույցով: 

Դրանից հետո լարանի մի ծայրով կարվում է հավաքված մասի կենտրոնը, կապի 

պտույտներից ներքև, այնուհետև այդ նույն ծայրով` հակառակ կողմից կարվում է 



հավաքված մասը` կապի պտույտից վերև: Լարանի ծայրերը կապվում են կրկնակի 

հանգույցով և անցկացվում հաշվեփայտի անցքով, կրկնակի կապվում են զույգ 

հանգույցով և կնքվում զմուռսե կնիքով, որը դրվում է հաշվեփայտի հակառակ կողմի 

խոռոչի մեջ: Որպեսզի պարկում ներդրված թղթակցությունը չտեղաշարժվի, պարկի 

կարը պետք է դրված լինի հնարավորինս ներդրվածքին մոտ, տարածությունը կարի 

հանգույցից մինչև պարկի բկանցքի ծայրը պետք է լինի 80 մմ-ից ոչ պակաս: Գաղտնի 

ծանրոցները կարող են նույնպես փաթեթավորվել պարկերում, որոնց բկանցքի վերին 

մասում կան մետաղե քղանցքներ և որոնք պետք է ունենան լրացուցիչ կապ, որը 

բացառում է ներդրվածքի տեղաշարժըֈ Այդ դեպքում լարանն անցկացվում է բոլոր 

քղանցքներով, կապվում է կրկնակի հանգույցով և հետո փակվում սույն կետի 

պահանջներին համապատասխան: Պարկերում գտնվող ծանրոցների վրա հասցեն և 

մյուս անհրաժեշտ տվյալները նշվում են հաշվետախտակի երեսի կողմում կամ դրա 

վրա փակցված հասցեապիտակի վրա` սույն կարգի 25-րդ և 26-րդ կետերով 

սահմանված կարգով: Փայտե հաշվետախտակի հաստությունը պետք է լինի 5 մմ-ից ոչ 

պակաս: 

30. Փայտե արկղերում գտնվող գաղտնի ծանրոցների յուրաքանչյուր կողմը 

պետք է պատրաստված լինի նրբատախտակի ամբողջական կտորից կամ չոր, 

ռանդված, խիտ ձևով մեկը մյուսին կպցրած տախտակներից` առանց ներթափանցող 

ոստիկների: Այդպիսի ծանրոցները պետք է կապվեն խաչաձև, ամուր (ոլորված) 

լարանով կամ ամբողջական փափուկ մետաղալարով` 1 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով: 

Կապի վերջավորություններն անցկացվում են անցքերով` արկղի յուրաքանչյուր կողից               

15-20 մմ հեռավորությամբ: Կապի հատման տեղերում հանգույցներ են արվում, իսկ 

մետաղալարի խաչաձևման տեղերը կրկնակի ոլորվում են: Գաղտնի ծանրոցի լարանի 

ծայրերը զմուռսե կնիքով կնքվում են կողմերից մեկի վրա` հատուկ խոռոչում (5 մմ-ից 

ոչ ավելի), որը կբացառի կնիքի պատահական վնասումը, իսկ մետաղալարի ծայրերը 

կնքվում են կապարակնիքով: Ուղարկողի անվան հետ կապարակնիքի դրոշմվածքի 

անհամապատասխանության դեպքում ծանրոցի կողքի մասում պետք է լինի 

համապատասխան վերապահում` հաստատված ուղարկողի ստորագրությամբ և 

կնիքով: 

31. Կինոժապավենների փաթեթավորման մետաղյա արկղերը պետք է լինեն 

զոդված, կափարիչներով, փականներով, ինչպես նաև կապարակնքելու համար 

բլթանցքներով: Այդպիսի արկղերը կարող են կնքվել նաև զմուռսե կնիքներով: 

Կինոժապավեններով մետաղյա արկղերը կապարակնքվում կամ կնքվում են և կարող 

են ընդունվել առանց կապելու: Հասցեի հաշվեպիտակն արկղին կապվում է ոլորված 

լարանով: Արկղի հասցեի կողմում կատարվում է նախազգուշական նշագրում` 

«Կինոժապավեններ` ոչ դյուրավառ»: 

32. Գաղտնի տեխնիկան փաթեթավորվում է ամուր փայտե, մետաղե կամ 

պլաստմասսայե արկղերում, որոնք պետք է թաքցնեն ներդրվածքի ուրվագծերն ու 

տեսակը: Նրբատախտակե արկղերը պետք է պատրաստվեն 6 մմ-ից ոչ պակաս 

հաստությամբ նրբատախտակից: Փայտե (նրբատախտակե) արկղերը, որոնց կողմերը 

կապված են սեպով, իսկ կափարիչն ամրացված է մեխերով, ինչպես նաև 

կափարիչներով արկղերը, որոնք ունեն արտաքին ծխնիներ` պտուտակամեխերով, 

մինչև 20 կգ քաշով, կապվում են մետաղալարով կամ լարանով` սույն կարգի 30-րդ 

կետով սահմանված կարգով: 20 կգ-ից ավելի քաշ ունեցող արկղերը պետք է 

եզրավորված լինեն ամբողջական մետաղյա ժապավենով` եզրից 30 մմ-ից ոչ պակաս 

հեռավորության վրա, արկղի կողքի մասերի ամբողջ պարագծով: Ժապավենը պետք է 

ամրանա մեխերով: Դրա վերջավորությունները, որոնք հանվել են արկղի կափարիչի 

վրա, ինչպես նաև ժապավենի այն հատվածը, որն անցնում է արկղի տակով, կարվում 

են մետաղալարով, որը, ընդգրկելով կափարիչը, հատակը, արկղի կողմնային 

(ճակատային) կողմերը, կապարակնքվում է: Նույն կարգով էլ կապարակնքվում են նաև 

փաթեթի հակառակ կողմերը: Նշված փաթեթները կարող են եզրավորվել մետաղյա 

ժապավենով, ամբողջ պարագծով, արկղի մեջտեղում: Ընդ որում, ժապավենի 

վերջավորությունները դուրս են բերվում հասցեի կողմի վերևի անկյունը և 

կապարակնքվում են` ընդգրկելով արկղի կափարիչը: 15 կգ-ից ավելի բեռնատար 

առաքանիները պետք է ունենան բռնիչներ` տեղափոխման համար, իսկ 60 կգ-ից 

ավելին` հարմարություններ մեխանիկական բեռնավորման համար: 60 կգ և ավելի 

բեռնատար առաքանիները միջկառավարական սուրհանդակային կապի ուղիներով 

կարելի է առաքել միայն ստացող պետության սուրհանդակային ծառայության հետ 

նախնական պայմանավորվածությունից հետո: Փայտե, նրբատախտակե և մետաղե 

ապրանքամանները (տարաները) պետք է կապարակնքվեն միայն կապարակնիքով 



կամ կնքվեն զմուռսե կնիքով` այնպես, որպեսզի բացառվի ներդրվածքի մեջ 

թափանցելու հնարավորությունը` առանց վնասելու կապարակնիքները (զմուռսե 

կնիքների դրոշմվածքները), ինչպես նաև ապահովեն այդ կնիքների և 

կապարակնիքների ամբողջականությունը փոխադրման ժամանակ: 

33. Հասցեն և մյուս անհրաժեշտ տվյալները կտավե պատյանով ծանրոցների 

վրա, տեխնիկայով արկղերում և փաթեթներում, կարող են գրվել ծանրոցի որևէ 

կողմում` չլվացվող ներկով կամ քիմիական մատիտով: Գաղտնի տեխնիկայով 

փաթեթի հասցեի կողմում` վերևի ձախ անկյունում դրվում է նշագիր «Մետաղե իրեր», 

իսկ աջ կողմում` առանց կրճատման` գաղտնիության դրոշմագիր` «Հատուկ 

կարևորության», «Հույժ գաղտնի», «Գաղտնի»: Գաղտնիության դրոշմագիրը 

հաստատվում է ուղարկողի ստորագրությամբ և կնիքով: Թույլատրվում է հասցեն գրել 

նրբատախտակե հաշվեփայտի վրա, որը պետք է ամուր ամրացվի փաթեթի որևէ եզրին 

և կապարակնքվի այնպես, որպեսզի հասցեով հաշվետախտակը հնարավոր չլինի 

հանել` առանց կապարակնիքը վնասելու: Մեծ չափեր ունեցող փաթեթների վրա 

հասցեն պետք է գրված լինի սահմանափակ մակերեսի վրա (30 x 50 սմ): 

 

4. ԹՂԹԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔՈՒՄԸ 

 

34.  Բաժնի  միջոցով տեղափոխվող պաշտոնական թղթակցությունն 

անձեռնմխելի է և ենթակա չէ պահելու, բացելու, սահմանային և մաքսային 

հսկողության: 

35. Բաժնի  մեքենաները և թղթակցությունն ուղեկցող սուրհանդակներին 

մոտեցնելը և նստեցնելը (մինչև ուղևորներին ընդհանուր նստեցնելը) օդանավ, 

թղթակցության բեռնումը, ինչպես նաև սուրհանդակներին օդանավից իջեցնելը և 

թղթակցության բեռնաթափումը (ուղևորների դուրս գալուց հետո) իրականացվում է 

Արցախի  Հանրապետության   էկոնոմիկաի  և  արտադրական  ենթակառուցվածքների 

նախարարության կողմից սահմանած կարգով` Արցախի Հանրապետության 

օդանավակայանում   գործող հրահանգների համաձայն: 

36. Պաշտոնական թղթակցությունը միջպետական, միջքաղաքային և 

քաղաքային սուրհանդակային երթուղիներով տեղափոխվում է երթուղային առանձին 

մարդատար գնացքի խցիկում և մարդատար ու ճեպընթաց գնացքներով, բաժնին  

ամրացված կամ սպասարկվող մարմինների կողմից հատկացված ավտոմոբիլային 

տրանսպորտով, հատուկ մեքենաներով, օդային տրանսպորտով, քաղաքացիական 

ավիացիայի երթուղային օդանավերի սրահներում, առանձին դեպքերում` 

ռազմատրանսպորտային հատուկ երթուղիների ինքնաթիռներով: 

37. Անհրաժեշտության դեպքում, սպասարկվող մարմինների խնդրանքով, 

թղթակցությունը կարող է առաքվել առձեռն` սուրհանդակների միջոցով, եթե 

մշտական երթուղով թղթակցության առաքման սահմանված ժամկետները չեն 

բավարարում այդ մարմիններին: Սպասարկվող մարմնի խնդրանքով ուղարկված 

սուրհանդակի գործուղման բոլոր ծախսերը հատուցվում են տվյալ մարմնի կողմից: 

38. Սպասարկվող մարմիններին հասցեագրված գաղտնի թղթակցությունը 

հանձնվում է դրանց համապատասխան ստորաբաժանում (առաջին (գաղտնի) 

բաժիններ, առաջին (գաղտնի) մասեր): Արգելվում է թղթակցությունը հանձնել 

ընդհանուր սենյակում, որտեղ գտնվում են կողմնակի անձինք, անցուղիներում, 

միջանցքներում և պահակատնակներում, մութ զետեղարաններում և այլ վայրերում, 

որտեղ բացակայում են թղթակցության պահպանման համար անհրաժեշտ 

պայմանները: Այն սպասարկվող մարմիններում, որտեղ բացակայում է գաղտնի 

թղթակցության ընդունման համապատասխան ստորաբաժանումը, թղթակցությունը 

հանձնվում է անմիջականորեն դրանց ղեկավարներին կամ այդ մարմնի այլ 

ստորաբաժանման այն աշխատողին, որի պաշտոնի անձնագրով սահմանված է այդ 

լիազորությունների կատարումը` նրանց կողմից գաղտնի գործավարություն վարելու 

իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը ներկայացնելու դեպքում: 

39. Սպասարկվող մարմինների անվանումը սխալ նշված լինելու դեպքում 

թղթակցությունը չի հանձնվում և սուրհանդակի կողմից վերադարձվում է  բաժին: 

40. Ստացված թղթակցության համար ստացողը պետք է ցուցակում գնդիկավոր 

գրիչով (սև, կապույտ կամ մանուշակագույն մածուկով)` թվերով և բառերով նշի 

առաքանիների քանակը, ամսաթիվն ու ընդունման ժամը, ազգանունը, ստորագրի և 

դնի կնիքը: Հասցեագրման մեջ փոքր անճշտությունների առկայության դեպքում 

թղթակցությունը կարող է հանձնվել ստացողին` պայմանով, եթե հաստատվի նրա 

կողմից հանձնման ճշտությունը ցուցակում լրացուցիչ նշումով` «Ըստ նշանակման»: 



41. Ցուցակի ձևակերպման ժամանակ (անկախ նրանից` ցուցակը կազմված է 

մեկ կամ մի քանի սպասարկվող մարմնի համար) ստացողը ցուցակի թերթի 

յուրաքանչյուր կողմում, որտեղ թղթակցությունը գրանցված է տվյալ մարմնի համար, 

պետք է նշի ստացված փաթեթների (ծանրոցների) քանակը և այն հաստատի իր 

ստորագրությամբ, նշի ազգանունը, դնի կնիքը կամ դրոշմակնիքը` նշելով ամսաթիվն 

ու ժամը: Կնիքներն ու դրոշմակնիքները պետք է ունենան պարզ դրոշմվածքներ և 

համապատասխանեն սպասարկվող մարմնի անվանմանը: 

42. Թղթակցությունն ստացողի պահանջով սուրհանդակը պարտավոր է իր 

ստորագրությամբ հաստատել ստացողի կողմից ներկայացված փաթեթների 

հաշվառման մատյանում ստացողի գրառումը, որտեղ նշվում են ցուցակի համարը, 

որով հանձնվել են փաթեթները, փաթեթների քանակությունը և հանձնման ժամը: 

43. Այն թղթակցությունը, որն առաքվել է քաղաքային երթուղիներով` երկու 

անգամ, իսկ միջքաղաքային երթուղիներով` մեկ անգամ և ինչ որ պատճառով 

(հասցեատիրոջ բացակայութjուն, արձակուրդում գտնվելը, հիվանդություն, կնիքի կամ 

գաղտնի գործավարության բացակայություն և այլն) չի հանձնվել հասցեատերերին, 

վերադարձվում է ուղարկողին: 

 

5. ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԹՂԹԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ  

ԵՎ ԱՌԱՔՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

44. Բաժինը  զինվորական թղթակցությունն ընդունում է` համաձայն սույն 

կարգի «Թղթակցության ընդունումը»  գլխի պահանջների: «Զորամաս», «Զորամաս-

դաշտային փոստ» կամ «Դաշտային փոստ» պայմանական անվանումներով 

հասցեագրված թղթակցության ռեեստրներում (կցագրման կետի նշումով) «Ուր» 

սյունակում ուղարկողի կողմից պետք է նշվի կցագրման կետը, իսկ «Ում» սյունակում` 

զորամասի համարը:  Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության սուրհանդակափոստային կապի հանգույցից (այսուհետ` նաև 

ՍՓԿՀ) և զորամասերից թղթակցությունը կարող է ընդունվել ՍՓԿՀ-ի ռեեստրներով: 

45. Զինվորական թղթակցությունն ուղեկցող փաստաթղթերում գրանցելու 

ժամանակ ցուցակի (N 3 ձև) «Որտեղից» սյունակում գրվում է ուղարկողի կցագրման 

կետի անվանումը, իսկ եթե այն նշված չէ` զորամասի (դաշտային փոստի) համարը: 

Ցուցակների «Ում» սյունակում գրվում է զորամասի (դաշտային փոստի) համարը: 

46. Զորամասերի համար թղթակցությունը, որը բաժնում ստացվել է 

միջպետական կամ միջքաղաքային երթուղիներով, փոխանցվում է Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարության սուրհանդակափոստային 

կապի հանգույցին: 

47. Սուրհանդակափոստային կապի հանգույցի կողմից թղթակցությունն 

ընդունելուց հրաժարվելու դեպքում այն սահմանված կարգով պետք է վերադարձվի 

ուղարկողներին` սուրհանդակափոստային կապի հանգույցի կողմից փաթեթի վրա 

վերադարձի պատճառի մասին համապատասխան նշումով: 

48. ՍՓԿՀ-ի սուրհանդակների և սպասարկվող զորամասերի 

ներկայացուցիչների կողմից անմիջականորեն բաժնի զետեղարաններում 

թղթակցությունն ստանալու ժամանակ թղթակցությունը հանձնվում է զինվորական 

սուրհանդակի վկայականի հիման վրա` մեկանգամյա կամ 6 ամիս ժամկետով տրված 

լիազորագրերով: Զորամասի սուրհանդակի վկայականի հիման վրա թղթակցությունը 

տրվում է ցուցակում ստորագրելով: Ստացողի կողմից ստորագրությունը 

հաստատվում է «Ծրարների համար» կնիքով: 

49. Մեկանգամյա լիազորագրով թղթակցությունը հանձնվում է ցուցակում 

ստորագրելով, որում նշվում են ստացողի փաստաթղթի (անձնական վկայականի) և 

լիազորագրի համարները: Լիազորագիրը կցվում է ցուցակին: 

50. Թղթակցությունը մշտական լիազորագրով տրվում է անձնական վկայականը 

ներկայացնելով` ցուցակում ստորագրելով: Ցուցակում կատարվում է նշում` «Տրված է 

N…..... մշտական լիազորագրով»: 

51. Զորամասում սուրհանդակափոստային կապի հանգույցի հավաստագրի 

առկայությունը բաժնի  համար նրան սպասարկելու հիմք չէ: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ   

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ  ՏԵՂԱԿԱԼ                     Ա.  ԼԱԶԱՐՅԱՆ 



Ձև  N 1 

 

Հ Ս Կ Ի Չ  Թ Ե Ր Թ  N __________ 

  

 Տրված է ____________________________________________________________________ 
 (սուրհանդակային կապի  մարմնի անվանումը) 

 Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սուրհանդա-

կային կապի մարմնի սուրհանդակ ____________________________________________ 
                                                                                         (կոչումը, 

__________________________________________________________________________-ին` 
                                                          ազգանունը) 

  

թղթակցություն ստանալու և ____________________________________________________ 
                                                                                   (առաքողի անվանումը (սուրհանդակային կապի մարմնի  անվանումը) 

  

Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սուրհանդա-

կային կապի մարմին հասցնելու համարֈ 

  

 Պետ __________________________ 
                                  (ստորագրությունը) 

Կ. Տ. 

 _____ ___________ 20 _____ թվական 

  

Ռեեստրի 

(երթուղային 

ամփոփագրի) 

համարը 

Առաքանիների 

քանակը 

(բառերով) 

Թղթակցությունը 

հանձնողի 

ստորագրությունը 

և ազգանունը 

Հիմնարկի 

(սուրհանդակային 

կապի մարմնի) կնիքը 

կամ դրոշմակնիքը 

        

        

  

 
 Սուրհանդակ ___________________________________________ընդունեց 

 
  

 

 _____________________________________________________________________առաքում` 
                                                         (առաքումների քանակը` բառերով, ռեեստրներով (երթուղային ամփոփագրերով) 

 
  

 
NN_________________________________________________էջիցֈ 

 
  

 

Ընդունող – առաքող   ______________________________ 
                                                                                     (ստորագրությունը և ազգանունը) 

 
_____ ____________ 20 __թվական 

  

 



Ձև  N 2 

                                                 

Ռ Ե Ե Ս Տ Ր N ________ 

 

Թղթակցության համար` առաքված Արցախի Հանրապետության  ազգային  

անվտանգության ծառայության սուրհանդակային կապի մարմնի միջոցով 

  

____ ___________________20     թվական 

  

  Առաքող_______________________________________________________ 
(առաքողի անվանումը) 

  

 Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր  N_______ 

  

NN 

ը/կ 

Որտեղ 

(հանրապետություն, 

շրջան, քաղաք) 

Ում (հասցեա-

տիրոջ 

համառոտ 

անվանումը) 

Առաքման 

համարը 

Գաղտնիու-

թյան 

դրոշմագիրը 

Ծանոթա-

գրություն 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

Ընդամենը_________________________________________________առաքում 
 (թվերով և բառերով) 

Ընդունող - առաքող  __________________________________________ 
(ստորագրությունը և ազգանունը) 

 Կ. Տ. 

  

Ընդունված է __________________առաքում _____ ____________ 20 _____ թվական 

  

__ժամ__րոպե 

 

Արցախի  Հանրապետության   ազգային  անվտանգության  ծառայություն   

սուրհանդակային  կապի մարմնի աշխատող ___________________________________ 
                                                                                                                                      (ստորագրությունը և ազգանունը) 

 
 



Ձև  N 3 

  

Արցախի  Հանրապետության ազգային անվտանգության  

ծառայության սուրհանդակային կապի մարմին 

_________________________ 
(սուրհանդակային կապի մարմնի անվանումը) 

    

  ք. Ստեփանակերտ 

  
 

________առաքումների հանձնման ճշտությունն ստուգեց 
(թվերով և բառերով) 

______________________ 

        (ստորագրությունը և ազգանունը) 

  

 _____ ____________ 20 _____ թվական 

  

 ________ժամ ________րոպե 

  

  

Ց ՈՒ Ց Ա Կ N _________ 

  

ԹՂԹԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌԱՔՈՂ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿ 

  

______________________________________________________ 
(հասցեատիրոջ անվանումը կամ քաղաքային երթուղու համարը) 

                                                                                         ____ ______20  թվական 

 

 NN 

 ը/կ 

Առաք-

ման 

համարը 

Որտե-

ղից 
Ում 

Կարևո-

րութ-

յունը 

Քանակը, օրը, ամիսը, ամսա-

թիվը, ժամը, ստորագրությու-

նը, ազգանունը (թղթակցու-

թյունն ստանալու համար) 

Հասցեատի-

րոջ կնիքը 

կամ դրոշ-

մակնիքը 

              

              

 

 ___________________________ 

      (թվերով և բառերով) 

 

առաքումների հաշվառման ճշտությունը ցուցակում 

    

ստուգեցի ______________________ 

                       (ստորագրությունը և ազգանունը) 
  

    

_____ ______________20 թվական         ________ժամ________րոպե 

  
 

________________________ 

           (թվերով և  բառերով) 
առաքումների հանձնման ճշտությունը 

  
 

հաստատում եմ _______________________ 
                                      (սուրհանդակի ստորագրությունը և ազգանունը) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2020 թվականի փետրվարի 6-ի N 37-Ն որոշման 

 

ԹՂԹԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ 

 

Առաքանիների տեսակները 
Քաշը 

(կգ) 

Չափերը (մմ) 

նվազագույն առավելագույն 

1.Փաթեթներ 

 

2. Ծանրոցներ` 

1) (կտավե պատյանով պարկում) 

  

2) (գլանափաթեթում`գլանաձև) 

   

3) (կինոժապավենով մետաղյա 

արկղում) 

  

4) (քարտեզագրական 

արտադրանքի նյութերով) 

  

3. Ծանրոցներ` տեխնիկայով 

(մետաղյա իրեր) 

  

4. Տեխնիկական փաստաթղթերով 

առաքումներ` 

1) (հակերով, պարկերով, 

փայտյա(մետաղյա) արկղերում) 

  

2) (գլանափաթեթներով, 

փողակներով) 

  

3) (պլանշետներով (թափանցիկ 

մակերեսով պայուսակ` քարտեզ 

կրելու համար) 

  

5. Նամակահակեր` 

1) (թղթե պատյանով պարկում) 

2)  (պարկի մեջ) 

2 

 

 

10 

 

10 

   

16 

  

 

20 

  

  

70 

  

  

  

  

25 

 

  

10 

  

  

 

15 

  

  

 

5 

10 

110 x 150 

 

 

50 x 100 x 150 

  

տրամագիծը` 50 

երկարությունը`100 

50 x 100 x 150 

  

 

50 x 100 x 150 

  

  

50 x 100 x 150 

  

 

 

 

50 x 100 x 150 

  

  

տրամագիծը`50 

երկարությունը`100 

 

 

100 x 150 

  

  

  

110 x 150 

50 x 100 x 150 

50 x 250 x 350 

 

 

450 x 450 x 450 

  

տրամագիծը` 150 

երկարությունը`1200 

 450 x 450 x 450 

  

 

100 x 1500 x 15000 

  

  

400 x 400 x 1000 

  

  

 

 

400 x 400 x 600 

  

   

տրամագիծը` 150 

երկարությունը`1500 

 

 

1000 x 1000 

  

 

 

150 x 250 x 350 

450 x 450 x 450 

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              6 փետրվարի 2020թ.                                                          N 38-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի N 304 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 2001 

թվականի դեկտեմբերի  21-ի «ԼՂՀ պետական գաղտնիքի շարքը դասվող 

տեղեկությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 304 որոշման 2-րդ կետը 

«ԼՂՀ գլխավոր դատախազին» բառերից հետո լրացնել «, Արցախի Հանրապե-

տության քննչական կոմիտեի նախագահին» բառերով: 

2. Առաջարկել Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի 

նախագահին սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում 

իրականացնել գաղտնագրման ենթակա տեղեկությունների ընդլայնված 

գերատեսչական ցանկի մշակումը՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարության կողմից սահմանված կարգով: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              7 փետրվարի 2020թ.                                                          N 39-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ, ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՔ 

 ԿՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Համաձայն «Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» 

օրենքի 49-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ Արցախի Հանրապետության 

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

ծառայողների համազգեստի, տարբերանշանների նկարագիրը և դրանք կրելու 

կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի փետրվարի 7-ի N 39-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ, ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՔ ԿՐԵԼՈՒ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության քննչական 

կոմիտեի ծառայողների համազգեստի, տարբերանշանների նկարագրի հետ կապված 

հարաբերությունները, դրանք կրելու կարգը և ժամկետները: 

2. Արդարադատության երկրորդ դասի պետական խորհրդականի, 

արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան 

(այսուհետ՝ բարձրագույն դասային աստիճան) ունեցող ծառայողների  համազգեստը 

մուգ կապույտ գաբարդինից է, իսկ երրորդ դասի խորհրդականից մինչև 

արդարադատության առաջին դասի խորհրդականի դասային աստիճան ունեցող 

ծառայողներինը` մուգ կապույտ կիսաբրդյա կտորից: 

 

2. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՐԱԿԱՆ  

ՍԵՌԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

 

3. Արցախի Հանրապետության  քննչական  կոմիտեի  արական սեռի 

ծառայողների  համազգեստը կազմված է` 

1) գլխարկ հովարով` մուգ կապույտ կիսաբրդյա կտորից, մուգ կապույտ 

մահուդե գլխարկաբոլորքով՝ կարմիր մահուդե եզրաշերտով, գլխարկագագաթի և 

գլխարկաբոլորքի վրա` կարմիր մահուդե եզրաշերտով: Երկու ոսկեգույն փոքր 

կոճակներով ամրացվում է երկշերտ հյուսված կապը (քուղը)` գլխարկաբոլորքի վրա 

ոսկեգույն ցանցահյուսազարդով (Ձև N 3, նկար 4): Գլխարկաբոլորքի վրա` առջևի 

կենտրոնական մասում ամրացվում է ոսկեգույն գլխարկանշան (կոկարդ) (Ձև N 6, 

նկար 2), իսկ գլխարկագագաթի վրա՝ կենտրոնական մասում ամրացվում է 

գլխարկանշան (Ձև N 6, նկար 4): Գլխարկահովարը սև է, լաքապատ: Բարձրագույն 

դասային աստիճան ունեցող ծառայողների գլխարկի (Ձև N 3, նկար 3) հովարից վերև` 

գլխարկաբոլորքի վրա, բացի ոսկեգույն լարահյուսից, ամրացվում է կաղնու ճյուղերի 

տեսքով 2 համաչափ ոսկեկար զարդ` 5-տոկոսանոց ոսկե թելերով, որի կենտրոնական 

մասում զետեղված են Արցախի Հանրապետության քննչական  կոմիտեի 

 խորհրդանիշի շրջանակաձև կենտրոնի երկու արծիվները, նրանց գլխավերևում 

զետեղված թագերը, սուրը և ոսկեգույնով երիզված վահանը՝ պատված կնգումի 

(հայկական կզաքիսի) սպիտակ մորթու պատկերով (Ձև N 6, նկար 3), իսկ 

գլխարկագագաթի վրա` առջևի կենտրոնական մասում, Արցախի Հանրապետության 

ոսկեգույն զինանշանը (ձև N 6, նկար 1). 

2) գլխարկ` ականջակալներով (ձմեռային)` մուգ կապույտ, բնական մորթուց, 

կազմված ականջակալներից (Ձև N 3, նկար 2), առջևի կենտրոնական մասում 

ամրացվում է ոսկեգույն գլխարկանշան (կոկարդ) (Ձև N 6, նկար 2): Բարձրագույն 

դասային աստիճան ունեցող ծառայողների համար` մուգ կապույտ երանգով 

կարակուլե գլխարկ (Ձև N 3, նկար 1), որի առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է 

Արցախի Հանրապետության ոսկեգույն զինանշան (Ձև N 6, նկար 1). 

3) կիտել` մուգ կապույտ կտորից, մարմինը կիսագրկող մակերեսով, հաստ 

փողքերով, հետ ծալված օձիքով և սովորական երկկարանի թևքերով, որոնք ներքևի 

հատվածում ունեն 2,5մմ լայնությամբ կարմիր եզրակար, կողքերից ունեն կափույրով 

ծածկվող կտրվածքով ներկարված գրպաններ, երկու կողմերում ունի ծոցագրպան: 

Երրորդ դասի խորհրդականից մինչև արդարադատության երրորդ դասի 

խորհրդականի դասային աստիճան ունեցող ծառայողների համար միակոճկուն, 

միաշարք երեք ոսկեգույն մեծ կոճակներով, կարովի թիկնամասով և փողքերի 

կտրվածքով (Ձև N 8, նկար 3): Բարձրագույն, արդարադատության առաջին դասի 

խորհրդական և արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական դասային 

աստիճան ունեցող ծառայողների համար երկկոճկուն (երկփեղկ)` 6 ոսկեգույն մեծ 

կոճակներով` տեղադրված երկշարք, թիկնամասի ներքևում` առանց կտրվածքի (Ձև N 



8, նկար 1 և 2): Բարձրագույն դասային աստիճան ունեցող ծառայողների կիտելի օձիքն 

ունի կարմիր եզրաշերտ. 

4) կիտել տոնական՝ սպիտակ կտորից, մարմինը կիսագրկող մակերեսով, 

հաստ փողքերով, հետ ծալված օձիքով և սովորական երկկարանի թևքերով, որոնք 

ներքևի հատվածում ունեն 2,5մմ լայնությամբ կարմիր եզրակար, կողքերից ունեն 

կափույրով ծածկվող կտրվածքով ներկարված գրպաններ, երկու կողմերում ունի 

ծոցագրպան: Երրորդ դասի խորհրդականից մինչև արդարադատության երրորդ դասի 

խորհրդականի դասային աստիճան ունեցող ծառայողների համար միակոճկուն, 

միաշարք երեք ոսկեգույն մեծ կոճակներով, կարովի թիկնամասով և փողքերի 

կտրվածքով (Ձև N 10, նկար 6): Բարձրագույն, արդարադատության առաջին դասի 

խորհրդական և արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական դասային 

աստիճան ունեցող ծառայողների համար երկկոճկուն (երկփեղկ)՝ 6 ոսկեգույն մեծ 

կոճակներով` տեղադրված երկշարք, թիկնամասի ներքևում` առանց կտրվածքի (Ձև N 

10, նկար 4 և 5): Բարձրագույն դասային աստիճան ունեցող ծառայողների կիտելի 

օձիքն ունի կարմիր եզրաշերտ. 

5) բաճկոն` ամենօրյա, մուգ կապույտ կտորից, կազմված է լանջափեշերից, 

թիկնամասից, օձիքից, և թևքերից: Լանջափեշերը միացվում են կենտրոնական 

շղթայով, կոկետկայով, լանջափեշերի վրա վերևից ուղղահայաց կենտրոնական 

ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կապույրները կոճկվում են երկու 

մուգ կապույտ փոքր կոճակներով կամ կոճգամներով: Կողային գրպանները շեղակի 

կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Բաճկոնը գոտիով է, կողքերից էլաստիկ ժապավենով 

ձգված: Թիկնամասը կոկետկայով: Օձիքը ծալովի, թևքերը ներկարված երկուական 

մուգ կապույտ փոքր կոճակներով կամ կոճգամներով կոճկվող, մանժետներով: 

Ուսադիրների շրջանում երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ ուսադիրների 

ամրացման համար (Ձև N 12, նկար 4 և 5). 

6) տաբատ` մուգ կապույտ գույնի կտորից, ուրվագիծը` ուղիղ, առանց ծալքերի,   

2,5մմ լայնությամբ կարմիր եզրակարով, գոտին գոտեմակողերով, կոճկվում է երկու 

կոճակով և շղթայով, արտաքին գրպանները թեք են, հետևամասի աջ կողմում` 

կոճակով կոճկվող կափույրով գրպան (Ձև N 8, նկար 2 և 3), բարձրագույն դասային 

աստիճան ունեցող ծառայողների համար` եզրակարից 0,5 սմ հեռավորությամբ ձգվում 

է կարմիր վրակարվածք` 2,2սմ լայնությամբ շերտով, տաբատի կողքի կարի ամբողջ 

երկայնքով (Ձև N 8, նկար 1). 

7) կոշիկ` սև գույնի բնական կաշվից, երեսամասն ամբողջական առաջամասով, 

կտրված հետևամասերով ամրացված գոտիով, հետևամասերի միացումն 

առաջամասերին` էլաստիկ ժապավենով, հիմնական և միջնաստառները՝ կտորից, 

կոշտ քթամասերը և հետևամասերը` արհեստական կաշվից: Ներբանը ձևավորված է 

պոլիուրեթանից` սոսնձով միացման մեթոդով. 

8) կիսաճտքավոր կոշիկ` սև գույնի բնական կաշվից, երեսամասը` 

ամբողջական առաջամասով, ճտքերի հետևամասերն ունեն երկարացված գոտի, 

լեզվակը միացված է առաջամասին և ճտքերի ստորին մասին, ներբանների եզրերը` 

վրաքաշվող մասերի հետ կարերով, միացման մեթոդը` սոսնձով. 

9) վերնաշապիկներ` երկարաթև` բաց կապույտ և սպիտակ կտորներից, 

ծալովի օձիքով, կրծքամասում` կոճակով կոճկվող կափույրով և շերտակարով 

վրադիր գրպաններ, հետևամասը` վերին կտրվածքով, կոճկվում է 8 կոճակով, ձախ 

կտրվածքը` շերտակարով, թևքերը` երկար, կոճակով կոճկվող թեզանիքներով, 

ուսադիրների շրջանում երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ՝ ուսադիրների 

ամրացման համար (Ձև N 9, նկար 1 և 2, Ձև N 11, նկար 1 և 2). 

10) վերնաշապիկներ` կարճաթև` բաց կապույտ և սպիտակ կտորներից, 

ծալովի օձիքով, կրծքամասում` կոճակով կոճկվող ձևավոր կափույրով և 

շերտակարով վրադիր գրպաններ, ուղիղ գոտիով, կարագծերին էլաստիկ 

ժապավեններ, հետևամասը` վերին կտրվածքով, կոճկվում է 8 կոճակով, ձախ 

կտրվածքը` շերտակարով, թևքերը՝ կարճ, ուղիղ թևքածալերով, ուսադիրների 

շրջանում երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ՝ ուսադիրների ամրացման համար 

(Ձև N 9, նկար 4 և 5, Ձև N 10, նկար 1 և 2). 

11) վերարկու` ձմեռային` մուգ կապույտ դրապից, ձևվածքն ունի կիպ նստած 

ուրվագիծ, օձիքը ծալովի է, երկկոճկուն (երկփեղկ)՝ 6 ոսկեգույն մեծ կոճակներով` 

տեղադրված երկշարք, թիկնամասի ներքևում` կտրվածքով, գրատալանջի վրա, 

կոճակների միջև տարածությունը 16-17սմ է: Թևքերը՝ երկկարանի, ներկարված: 

Աստառը՝ մետաքսյա, երկու կողմերում ունի ծոցագրպան, կողային գրպանները՝ 

ներկարովի, փեշը` գետնից 40սմ բարձր, (Ձև N 11, նկար 5): Բարձրագույն դասային 



աստիճան ունեցող ծառայողների համար` բարձր որակի դրապից՝ երիզված կարմիր 

եզրաշերտով (Ձև N 11, նկար 4). 

12) բաճկոն` տաք ներդիրով` մուգ կապույտ անջրաթափանց կտորից, 

կազմված է լանջափեշերից, թիկնամասից, օձիքից, և թևքերից: Ներդիրը` հանովի: 

Լանջափեշերը միացվում են կենտրոնական շղթայական և կոճակով կոճկվող 

կափույրով, կոկետկայով, լանջափեշերի վրա վերևից ուղղահայաց ներդիր գրպաններ, 

գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են երկու փոքր մուգ կապույտ 

կոճակներով կամ կոճգամներով: Կողային գրպանները շեղակի կտրվածքով, շղթայով 

կոճկվող: Մեջքը կոկետկայով, օձիքը ծալովի: Ուսադիրների շրջանում երեք 

փակօղակներ և երկու կամրջակներ` ուսադիրների ամրացման համար (Ձև N 12, նկար 

1 և 2). 

13) փողկապ` մուգ կապույտ գույնի, ունի լայնացած ուրվագծով ձևվածք: 

Պատրաստի տեսքն ավարտվում է ներքևում սուր անկյունով, վերևում` մշտական 

հանգույցով: Օձիքի տակ ամրանում է էլաստիկ ժապավենով և ամրակով: 

Բարձրագույն դասային աստիճան ունեցող ծառայողների փողկապի վրա 

ասեղնագործված է Արցախի Հանրապետության զինանշանը (Ձև N 7, նկար 1). 

14) փողկապի ամրակ` երկճյուղանի մետաղյա ոսկեգույն շերտիկ. 

15) վզարկու` մուգ կապույտ տրիկոտաժե գործվածքից. 

16) ձեռնոց՝ կաշվե, սև, հինգմատնյա. 

17) վրանկար ուսադիրներ` ոսկեգույն դաշտով, կարմիր գույնի մակաշերտով և 

զոլերով՝ տոնական  համազգեստի համար (Ձև N 1, նկար 1). 

18) վրանկար ուսադիրներ` մուգ կապույտ գույնի դաշտով, իսկ բարձրագույն 

դասային աստիճան ունեցող ծառայողներինը նաև կարմիր մակաշերտով և զոլերով՝ 

ամենօրյա համազգեստի համար (Ձև N 2, նկար 2). 

19) հանովի ուսադիրներ` մուգ կապույտ գույնի դաշտով, իսկ բարձրագույն 

դասային աստիճան ունեցող ծառայողներինը նաև կարմիր մակաշերտով և զոլերով` 

ամենօրյա համազգեստի համար (Ձև N 2, նկար 1). 

20) հանովի ուսադիրներ` սպիտակ գույնի դաշտով և զոլերով` տոնական 

 համազգեստի համար (Ձև N 1, նկար 2). 

21) հանովի ուսադիրներ՝ մուգ կապույտ գույնի դաշտով՝ տաք ներդիրով 

բաճկոնի համար (Ձև N 2, նկար 3). 

22) ուսադիրներին տեղադրվում են մետաղե ոսկեգույն աստղեր՝ դասային 

աստիճաններին համապատասխան: Բարձրագույն դասային աստիճան ունեցող 

ծառայողների ուսադիրների աստղերը գործվում են 5-տոկոսանոց ոսկյա կանիտելով  

(Ձև N 3, նկար 6): 

 

3. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

 

4.Արցախի Հանրապետության  քննչական  կոմիտեի  կին ծառայողների  

համազգեստը կազմված է` 

1) գլխարկ` կանացի (պիլոտկա)` մուգ կապույտ կիսաբրդյա կտորից: Կազմված 

է երկարացված հատակի 2 մասից, 2 պատից և 2 փեշիկից: Վերծալված եզրակարերն 

ավարտվում են կարմիր մահուդե եզրակով (կանտով): Ձախ կողմում ունի 3 օդանցք: 

Առջևի կենտրոնական ճակատային մասում ամրացվում է մետաղից պատրաստված 

ոսկեգույն գլխարկանշան` քննչական  կոմիտեի  խորհրդանիշի շրջանակաձև 

կենտրոնի ոսկեգույնով երիզված վահանը՝ պատված կնգումի (հայկական կզաքիսի) 

սպիտակ մորթու պատկերով (Ձև N 3, նկար 5). 

2) գլխարկ` ականջակալներով (ձմեռային)` մուգ կապույտ, բնական մորթուց, 

կազմված ականջակալներից, առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է 

գլխարկանշան (Ձև N 3, նկար 2), բարձրագույն դասային աստիճան ունեցող կին 

ծառայողների համար` մուգ կապույտ երանգով կարակուլե գլխարկ, առջևի 

կենտրոնական մասում ամրացվում է Արցախի Հանրապետության ոսկեգույն 

զինանշան (Ձև N 3, նկար 1). 

3) կիտել` մուգ կապույտ, կիսաբրդյա կտորից, մարմինը կիսագրկող 

մակերեսով, հետ ծալված օձիքով, սովորական երկկարանի թևքերով, որոնք ներքևի 

հատվածում ունեն 2,5մմ լայնությամբ կարմիր եզրակար, իսկ ձախ թևքին կարվում է 

Արցախի Հանրապետության  քննչական  կոմիտեի  խորհրդանիշ թևքանշան, 

կողքերից ունի կափույրով ծածկվող` թեք կտրվածքով ներկարված գրպաններ` դեպի 

ձախ կոճկումով: Երրորդ դասի խորհրդականից մինչև արդարադատության երրորդ 



դասի խորհրդականի դասային աստիճան ունեցող ծառայողների համար միակոճկուն, 

միաշարք երեք ոսկեգույն, մեծ կոճակներով՝ կնգումի (հայկական կզաքիսի) սպիտակ 

մորթու պատկերով, կարովի թիկնամասով և փողքերի կտրվածքով: 

Արդարադատության առաջին, երկրորդ և երրորդ դասերի խորհրդականների 

դասային աստիճաններ ունեցող ծառայողների համար՝ երկկոճկուն (երկփեղկ)` 6 

ոսկեգույն, մեծ կոճակներով` կնգումի (հայկական կզաքիսի) սպիտակ մորթու 

պատկերով, տեղադրված երկշարք, թիկնամասի ներքևում` առանց կտրվածքի      (Ձև 

N 8, նկարներ 5 և 6): Բարձրագույն դասային աստիճան ունեցող ծառայողների կիտելի 

օձիքն ունի կարմիր եզրաշերտ (Ձև N 8, նկար 4). 

4) կիտել` տոնական՝ սպիտակ կիսաբրդյա կտորից, մարմինը կիսագրկող 

մակերեսով, հետ ծալված օձիքով և սովորական երկկարանի թևքերով, որոնք ներքևի 

հատվածում ունեն 2,5մմ լայնությամբ կարմիր եզրակար, կողքերից ունի կափույրով 

ծածկվող թեք կտրվածքով ներկարված գրպաններ, դեպի ձախ կոճկումով միաշարք 

երկու ոսկեգույն մեծ կոճակներով (Ձև N 10, նկար 8): Բարձրագույն դասային 

աստիճան ունեցող ծառայողների կիտելի օձիքն ունի կարմիր եզրաշերտ (Ձև N 10, 

նկար 7). 

5) բաճկոն` ամենօրյա, ձևով նման է սույն հավելվածի 3-րդ կետի 5-րդ 

ենթակետում նկարագրված բաճկոնին (Ձև N 12, նկար 6). 

6) տաբատ` մուգ կապույտ գույնի կտորից, ուրվագիծը` ուղիղ, առանց ծալքերի,   

2,5մմ լայնությամբ կարմիր եզրակարով, գոտին գոտեմակողերով, կոճկվում է երկու 

կոճակով և շղթայով, արտաքին գրպանները թեք են (Ձև N 8, նկար 5), բարձրագույն 

դասային աստիճան ունեցող ծառայողների համար` եզրակարից 0,5սմ 

հեռավորությամբ ձգվում է կարմիր վրակարվածք` 2,2սմ լայնությամբ շերտով, 

տաբատի կողքի կարի ամբողջ երկայնքով (Ձև N 8, նկար 4). 

7) կիսաշրջազգեստ` մուգ կապույտ կիսաբրդյա կտորից, ուղիղ կարվածքով, 

երկկողմանի սեղմոններով, աստառով, գոտին` գոտեմակօղերով, հետևամասում՝ 

բացվածքով, կողամասում կոճկվում է մեկ կոճակով և շղթայով (Ձև N 8, նկար 6). 

8) կոշիկ` սև գույնի բնական կաշվից, միջադիրը` բնական կաշվից, ներդիրը` 

կոշիկին համապատասխան կաշվից: Ներբանը ձևավորված է պոլիուրեթանից` 

սոսնձով միացման մեթոդով: Կրունկը՝ մինչև 5սմ բարձրության, փաթաթված 

երեսամասի նյութով. 

9) կիսաճտքավոր կոշիկ` սև գույնի բնական կաշվից, բարձրությունը` 25-30սմ, 

ներդիրը` կիսաճտքավոր կոշիկին համապատասխան կաշվից, միջադիրը` բնական 

մորթուց, կրունկը՝ մինչև 5.5սմ բարձրության. 

10) վերնաշապիկներ` երկարաթև` գույնով և ձևով նման է սույն հավելվածի 3-

րդ կետի 9-րդ ենթակետում նկարագրված վերնաշապիկներին` դեպի ձախ կոճկումով, 

ձախ շերտակարի փոխարեն կարվում է աջ շերտակար առանց կարագծերի և էլաստիկ 

ժապավենների (Ձև N 9, նկար 3 և Ձև 11, նկար 3). 

11) վերնաշապիկներ` կարճաթև` գույնով և ձևով նման է սույն հավելվածի 3-րդ 

կետի 10-րդ ենթակետում նկարագրված վերնաշապիկներին` դեպի ձախ կոճկումով, 

ձախ շերտակարի փոխարեն կարվում է աջ շերտակար առանց կարագծերի և էլաստիկ 

ժապավենների (Ձև N 9, նկար 6 և Ձև 10, նկար 3). 

12) վերարկու` ձմեռային` մուգ կապույտ կտորից, ուրվագիծը կիսանստած, 

հետևամասի և լանջափեշերի վրա վերևից ներքև` ռելիեֆային կարեր, լանջափեշերի 

գրպանատեղում ներկարված են կտրվածքով գրպաններ, թևերը ներկարված են, ուղիղ, 

օձիքը` ծալվող, հետևամասի ներքևը` մշակված կտրվածքով, տաք ներդիրով և 

մետաքսե աստառով, փեշը գետնից մինչև 70սմ բարձր, ունի 3 ոսկեգույն մեծ կոճակ 

գրատալանջի վրա` դեպի ձախ կոճկումով (Ձև N 11, նկար 7): Բարձրագույն դասային 

աստիճան ունեցող ծառայողների համար` բարձր որակի դրապից՝ երիզված կարմիր 

մահուդե եզրաշերտով և ունի 3 ոսկեգույն մեծ կոճակ (Ձև N 11, նկար 6). 

13) բաճկոն` տաք ներդիրով` ձևով նման է սույն հավելվածի 3-րդ կետի 12-րդ 

ենթակետում նկարագրված բաճկոնին (Ձև N 12, նկար 3). 

14) փողկապ` մուգ կապույտ կտորից, 2 շեղանկյունաձև՝ լայն, կարճ և նեղ, 

երկարավուն կտորներից, որի նեղ, երկարավուն կտորը գտնվում է լայն, կարճ կտորի 

վրա: Հանգույցի ներքևի կենտրոնական մասում ամրացվում է Արցախի 

Հանրապետության  քննչական  կոմիտեի  խորհրդանիշի շրջանակաձև կենտրոնի 

ոսկեգույնով երիզված վահանը՝ պատված կնգումի (հայկական կզաքիսի) սպիտակ 

մորթու պատկերով (Ձև N 6, նկար 5 և Ձև N 7, նկար 2). 

15) վզարկու` նման է սույն հավելվածի 3-րդ կետի 15-րդ ենթակետում 

նկարագրված վզարկուին. 



16) ձեռնոց՝ ձևով նման է սույն հավելվածի 3-րդ կետի 16-րդ ենթակետում 

նկարագրված ձեռնոցին. 

17) վրանկար ուսադիրներ` նման է սույն հավելվածի 3-րդ կետի 17-րդ 

ենթակետում նկարագրված ոսկեգույն դաշտով ուսադիրներին. 

18) վրանկար ուսադիրներ` նման է սույն հավելվածի 3-րդ կետի 18-րդ 

ենթակետում նկարագրված ուսադիրներին. 

19) հանովի ուսադիրներ` նման է սույն հավելվածի 3-րդ կետի 19-րդ, 20-րդ և 

21-րդ ենթակետերում նկարագրված ուսադիրներին. 

20) ուսադիրներին տեղադրվում են մետաղե ոսկեգույն աստղեր՝ դասային 

աստիճաններին համապատասխան: Բարձրագույն դասային աստիճան ունեցող 

ծառայողների ուսադիրների աստղերը գործվում են 5-տոկոսանոց ոսկյա կանիտելով: 

 

4.  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐԸ 

 

 5. Արցախի Հանրապետության  քննչական  կոմիտեի  ծառայողների դասային 

աստիճանների տարբերանշանները բաղկացած են ուսադիրներից և հնգաթև 

աստղանշաններից: 

6. Ուսադիրները լինում են երկու տեսակի՝ վրանկար և հանովի: 

1) վրանկար (կիտելի և ձմեռային վերարկուի վրա). տեղադրվում են 

թևքատեղադրման գծից ուսի կարի վրա այնպես, որ ուսի կարը համընկնի ուսադրի 

երկայնական առանցքային գծի հետ. 

2) հանովի (վերնաշապիկների և բաճկոնների վրա). ամրացվում են ուսակարի 

շրջանի երեք փակօղակների և երկու կամրջակներին: 

7. Ուսադիրը կիսափափուկ, ձգված վեցանկյուն է` երկարավուն զուգահեռ 

կողմերով, որոնց ներքևի վերջնամասն ուղղանկյուն է, իսկ վերևինը վերջանում է 

կտրվածքի կողմից, ստորին ծայրին զուգահեռ ուղիղ անկյունով: Ամենօրյա 

 համազգեստի ուսադիրները մուգ կապույտ գույնի են, իսկ բարձրագույն դասային 

աստիճան ունեցող ծառայողներինը նաև կարմիր մակաշերտով ու զոլերով: Տոնական 

 համազգեստի վրանկար ուսադիրները ոսկեգույն դաշտով են, կարմիր գույնի 

մակաշերտով և զոլերով, իսկ հանովի ուսադիրները՝ սպիտակ գույնի դաշտով և 

զոլերով: Ուսադրի երկարությունը 13-14սմ է, լայնությունը` 5-5.5սմ: Ուսադիրներին, 

ըստ դասային աստիճանների, տեղադրվում են մետաղե ոսկեգույն աստղեր, իսկ 

վերին ծայրից 15մմ հեռավորության վրա տեղադրվում է 13մմ տրամագծով ոսկեգույն 

մետաղե կոճակ՝ Արցախի Հանրապետության  քննչական  կոմիտեի  խորհրդանիշի` 

շրջանակաձև կենտրոնի ոսկեգույնով երիզված վահանը՝ պատված կնգումի 

(հայկական կզաքիսի) մորթու ոսկեգույն պատկերով, իսկ բարձրագույն դասային 

աստիճան ունեցող ծառայողներինը՝ ոսկեգույն կոճակ` Արցախի Հանրապետության 

զինանշանի պատկերով: Հանովի ուսադիրների վրա վերին եզրից 2.5սմ 

հեռավորության վրա, միջնամասում ամրացվում է ոսկեգույն մետաղե՝ Արցախի 

Հանրապետության  քննչական  կոմիտեի  խորհրդանիշի շրջանակաձև կենտրոնի 

երկու արծիվները, նրանց գլխավերևում զետեղված թագերը, սուրը և ոսկեգույնով 

երիզված վահանը՝ պատված կնգումի (հայկական կզաքիսի) մորթու ոսկեգույն 

պատկերով տարբերանշան` 2.5 x 2.5սմ չափսերով: 

8. Օձիքի խորհրդանշան՝ մետաղե, ամրացվում է կիտելի օձիքին: Երրորդ դասի 

խորհրդականից մինչև արդարադատության առաջին դասի խորհրդականի համար` 

շրջանակաձև կենտրոնի երկու արծիվները, նրանց գլխավերևում զետեղված թագերը և 

ոսկեգույնով երիզված վահանը՝ պատված կնգումի (հայկական կզաքիսի) մորթու 

ոսկեգույն պատկերով (Ձև N 6, նկար 6), իսկ բարձրագույն դասային աստիճան ունեցող 

ծառայողների համար` դափնե տերև՝ գործված ոսկեգույն կանիտելով: 

9. Թևքանշան` Արցախի Հանրապետության  քննչական  կոմիտեի  խորհրդա-

նիշի պատկերն է` 4,5սմ շառավղով: Թևքանշանը կրում են կիտելի, վերարկուի և 

բաճկոնների ձախ թևքի արտաքին կողմին, թևքի վերին կետից 8-9սմ ներքև  (Ձև N 5, 

նկար 1): 

10. Ոսկեգույն գլխարկանշան (կոկարդ) գլխարկաբոլորքի համար՝ 5.5 x 4.5սմ 

չափսերով, բաղկացած է դափնեպսակից, կենտրոնում էլիպսաձև է, Արցախի 

Հանրապետության եռագույն դրոշի գույների շերտագծերով, կենտրոնում տեղադրված 

է ոսկեգույն հնգաթև աստղ (Ձև N 6, նկար 2): Բարձրագույն դասային աստիճան 

ունեցող ծառայողներինը կաղնու ճյուղերի տեսքով 2 համաչափ ոսկեկար զարդ` 5-

տոկոսանոց ոսկե թելերով, որի կենտրոնական մասում զետեղված է Արցախի 



Հանրապետության  քննչական  կոմիտեի խորհրդանիշի շրջանակաձև կենտրոնի 

երկու արծիվները, նրանց գլխավերևում զետեղված թագերը, սուրը և ոսկեգույնով 

երիզված վահանը՝ պատված կնգումի (հայկական կզաքիսի) սպիտակ մորթու 

պատկերով`  4 x 8.5սմ չափսերով (Ձև N 6, նկար 3): 

11. Ոսկեգույն գլխարկանշան` գլխարկագագաթի համար՝ 4 x 6սմ, Արցախի 

Հանրապետության  քննչական  կոմիտեի  խորհրդանիշի շրջանակաձև կենտրոնի 

երկու արծիվները, նրանց գլխավերևում զետեղված թագերը և ոսկեգույնով երիզված 

վահանը՝ պատված կնգումի (հայկական կզաքիսի) սպիտակ մորթու պատկերով, 2 

կողմերից կաղնու տերևներով (Ձև N 6, նկար 4): Բարձրագույն դասային աստիճան 

ունեցող ծառայողներինը Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով է՝ 5սմ 

տրամագծով (Ձև N 6, նկար 1): 

12. Աստղ` հնգաթև՝ ոսկեգույն 14, 20 և 22մմ տրամագծերով (Ձև N 3, նկար 6): 

13.Կոճակ` փոքր, ոսկեգույն՝ 14 մմ տրամագծով, Արցախի Հանրապետության 

 քննչական  կոմիտեի  խորհրդանիշի` ոսկեգույնով երիզված վահանը՝ պատված 

կնգումի (հայկական կզաքիսի) մորթու ոսկեգույն պատկերով (Ձև N 4, նկար 4): 

Բարձրագույն դասային աստիճան ունեցող ծառայողների կոճակները Արցախի 

Հանրապետության զինանշանի պատկերով են (Ձև N 4,նկար 2): 

14. Կոճակ` մեծ, ոսկեգույն՝ 22մմ տրամագծով, Արցախի Հանրապետության 

 քննչական  կոմիտեի  խորհրդանիշի` ոսկեգույնով երիզված վահանը՝ պատված 

կնգումի (հայկական կզաքիսի) մորթու ոսկեգույն պատկերով (Ձև N 4, նկար 3): 

Բարձրագույն դասային աստիճան ունեցող ծառայողների կոճակները Արցախի 

Հանրապետության զինանշանի պատկերով են (Ձև N 4, նկար 1): 

  

5. ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐԻ (ԱՍՏՂԱՆՇԱՆՆԵՐԻ) ԴԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

15. Ուսադիրներին աստղերը տեղադրվում են` 

1) բարձրագույն դասային աստիճան ունեցող ծառայողների համար` 

երկայնակի առանցքային գծի վրա. 

2) արդարադատության առաջին դասի խորհրդականի համար` երկու ներքևի 

աստղերը մակաշերտի վրա, իսկ երրորդը` առաջին երկուսից բարձր, երկայնակի 

առանցքային գծի վրա. 

3) արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդականի համար` մակաշերտի 

վրա. 

4) արդարադատության երրորդ դասի խորհրդականի համար` երկայնակի 

առանցքային գծի վրա. 

5) առաջին դասի խորհրդականի համար` երկու ներքևի աստղերը դաշտի 

կենտրոնում, երրորդը և չորրորդը` առաջին երկուսից բարձր, մակաշերտի վրա. 

6) երկրորդ դասի խորհրդականի համար` երկու ներքևի աստղերը մակաշերտի 

վրա, իսկ երրորդը` առաջին երկուսից բարձր, երկայնակի առանցքային գծի վրա. 

7) երրորդ դասի խորհրդականի համար` մակաշերտի վրա: 

16. Աստղերը ճառագայթներից մեկով ուղղված են դեպի ուսադիրների վերին 

եզրը: 

17. Աստղերի դասավորությունը սահմանվում է՝ համաձայն N 1 աղյուսակի: 

 

6.  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԸ ԿՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 

 

18. Արցախի Հանրապետության  քննչական  կոմիտեի ծառայողը  համազգեստը 

կրում է սույն կարգով սահմանված կանոններին համապատասխան: 

19. Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողները կրում են 

դասային աստիճաններին համապատասխանող համազգեստ: 

20. Արցախի Հանրապետության  քննչական կոմիտեի  ծառայողի  համազգեստը 

պետք է համապատասխանի սույն կարգով սահմանված ձևերին ու նկարագրությանը 

և պահվի անթերի վիճակում: 

21. Ամառային կամ ձմեռային համազգեստի անցնելը հայտարարվում է 

Արցախի Հանրապետության  քննչական  կոմիտեի  նախագահի հրամանով 

(ամառային համազգեստը ներառում է տղամարդկանց համար վերնաշապիկ և 

տաբատ, կանանց համար՝ վերնաշապիկ, տաբատ և կիսաշրջազգեստ): 



22. Արցախի Հանրապետության  քննչական  կոմիտեի ծառայողները ոչ 

պաշտոնական միջոցառումներին ամենօրյա համազգեստը կրում են Արցախի 

Հանրապետության  քննչական  կոմիտեի  նախագահի կարգադրությամբ: 

23. Պաշտոնական միջոցառումների, հանդիպումների, հիշատակի օրերի, 

ծառայողական պարտականությունները կատարելու, խորհրդակցությունների, 

ատեստավորման, վերապատրաստման ժամանակ  քննչական  կոմիտեի  

ծառայողները կրում են ամենօրյա  համազգեստ՝ բաց կապույտ կամ սպիտակ 

վերնաշապիկով՝ ըստ անհրաժեշտության: Տոնական օրերին, պարգևներ շնորհելու և 

երդման արարողակարգի ժամանակ քննչական կոմիտեի ծառայողները կրում են 

տոնական  համազգեստ՝ տոնական կիտել, տաբատ (կին ծառայողները՝ 

կիսաշրջազգեստ) սպիտակ երկարաթև վերնաշապիկ, գլխարկ հովարով, կոշիկներ և 

փողկապ (Ձև N 10, նկար 4, 5, 6, 7, 8): 

24. Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողին արգելվում է` 

1) համազգեստը, խորհրդանշանը և դասային աստիճանների տարբերանշան-

ները կրել սահմանված ձևերին չհամապատասխանող ձևով. 

2) համազգեստի վրա կրել Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

չնախատեսված կրծքանշաններ, քաղաքացիական հագուստի պարագաներ և այլ իրեր 

կամ համազգեստը կրել քաղաքացիական հագուստի հետ համատեղ: 

25. Կիտելի, վերարկուի, բաճկոնների վրա տեղադրվում են Արցախի Հանրապե-

տության  քննչական  կոմիտեի խորհրդանշաններ, թևքանշաններ, կարվում և 

ամրացվում են ուսադիրներ: 

26. Արցախի Հանրապետության  քննչական  կոմիտեի  ծառայողների 

 համազգեստի առանձին մասերի կրելու առանձնահատկությունները հետևյալն են` 

1) գլխարկը, ձեռնոցները կրելու կարգը. ականջակալներով գլխարկը և 

ամենօրյա գլխարկները կրում են ուղիղ, առանց թեքելու, ընդ որում, ամենօրյա 

գլխարկի հովարը պետք է գտնվի հոնքերի մակարդակին, իսկ ականջակալներով 

գլխարկի ներքևի եզրը պետք է լինի 2-4 սմ հոնքերից վերև: Ձեռնոցները կրում են 

ձմեռային վերարկուի և տաք ներդիրով բաճկոնի հետ. 

2) կիտելը (այդ թվում` տոնական), վերարկուն, վզարկուն կրելու կարգը. 

կիտելը կրում են բոլոր կոճակները դեպի աջ (կին ծառայողների համար` դեպի ձախ) 

կոճկված վիճակում, գրպանների կափույրները դուրս հանված: Վերարկուն կրում են 

բոլոր կոճակները կոճկված: Վերարկուի հետ կրում են մուգ կապույտ վզարկու` օձիքի 

տակից. 

3) տաբատը, վերնաշապիկը, փողկապը կրելու կարգը. տաբատը կրում են 

կոշիկների կամ կիսաճտքավոր կոշիկների վրա բաց թողնված, պետք է ունենա 

երկայնակի արդուկած փոթ: Երկարաթև վերնաշապիկները կրում են բոլոր 

կոճակները կոճկած, փողկապով, իսկ կարճաթև վերնաշապիկները` առանց 

փողկապի, վերևի կոճակն արձակված: Երկարաթև վերնաշապիկի օձիքը հետևից 

պետք է լինի կիտելի օձիքի վերին ծայրին հավասար կամ դրանից ոչ ավելի, քան 0.5 սմ 

բարձր: Արգելվում է կրել գունաթափված և չարդուկված վերնաշապիկ: Վերնաշապիկը 

պետք է լինի մաքուր, արդուկված, դասային աստիճանը ցույց տվող ճիշտ տեղադրված 

տարբերանշաններով: Վերնաշապիկը կոճկվում է դեպի աջ (կին ծառայողների 

համար` դեպի ձախ): Փողկապն ամրացվում է վերնաշապիկին` ամրակով: Այն միշտ 

պետք է մաքուր և կոկիկ վիճակում լինի: Արգելվում է կրել գունաթափված, մաշված և 

կեղտոտված փողկապ: Փողկապի ամրակն ամրացվում է վերնաշապիկի վերին` 3-րդ 

և 4-րդ կոճակների մեջտեղում. 

4) կոշիկները կրելու կարգը. կոշիկները պետք է լինեն բարվոք և մշտապես 

մաքուր վիճակում: Արգելվում է կրել կեղտոտ, վնասված վերնամասով, մաշված 

կրունկներով կամ ոլորված սրնքակալներով կոշիկներ: Կիսաճտքավոր կոշիկների 

ճտքերն իջեցնելը կամ ծալելն արգելվում է: 

27.Արցախի Հանրապետության  քննչական  կոմիտեի  ծառայողների 

 համազգեստը կրելու ժամկետները սահմանվում են՝ համաձայն N 2 աղյուսակի: 



Աղյուսակ N 1 

Դասային աստիճանը 

Աստղերի 

թիվն 

ուսադիր-

ների վրա 

(հատ) 

Աստղերի 

տրամա-

գիծը (մմ) 

Տարածությունն 

ուսադրի 

ներքևի 

եզրից մինչև 

առաջին աստղի 

կենտրոնը 

(մմ) 

Ուսադիրների 

երկարությամբ 

աստղերի 

կենտրոնների 

միջև ընկած 

տարածությունը 

(մմ) 

Արդարադատության 

երկրորդ դասի պետական 

խորհրդական 

2 22 25 25 

Արդարադատության 

 երրորդ դասի պետական 

խորհրդական 

1 22 45 - 

Արդարադատության 

առաջին դասի խորհրդական 
3 20 25 25 

Արդարադատության 

երկրորդ դասի խորհրդական 
2 20 25 - 

Արդարադատության երրորդ 

դասի խորհրդական 
1 20 45 - 

Առաջին դասի խորհրդական 4 14 25 25 

Երկրորդ դասի 

խորհրդական 
3 14 25 25 

Երրորդ դասի խորհրդական 2 14 25 - 

 

Աղյուսակ N 2 

NN 

ը/կ 
Անվանումը Քանակը 

Կրելու 

ժամկետը 

(տարի) 

1. 
Ձմեռային գլխարկ՝ կարակուլից (բարձրագույն 

դասային աստիճանների) 
1 հատ 4 

2. 

Գլխարկ` ականջակալով, բնական մորթուց (երրորդ 

դասի խորհրդականից մինչև արդարադատության 

առաջին դասի խորհրդականը) 

1 հատ 3 

3. 
Գլխարկ` հովարով (բարձրագույն դասային 

աստիճանների) 
1 հատ 3 

4. 

Գլխարկ` հովարով (երրորդ դասի խորհրդականից 

մինչև արդարադատության առաջին դասի 

խորհրդականը) 

1 հատ 3 

5. Գլխարկ` կանացի 1 հատ 3 

6. 
Կիտել` գաբարդինից, երկկոճկուն (բարձրագույն 

դասային աստիճանների) 
1 հատ 3 

7. 
Կիտել` գաբարդինից (տոնական), երկկոճկուն, 

(բարձրագույն դասային աստիճանների) 
1 հատ 4 

8. 

Կիտել` կիսաբրդյա, երկկոճկուն, 

(արդարադատության առաջին դասի խորհրդական և 

արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական) 

1 հատ 3 

9. 

Կիտել` կիսաբրդյա (տոնական), երկկոճկուն 

(արդարադատության առաջին դասի խորհրդական և 

արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական) 

1 հատ 4 

10. 

Կիտել` կիսաբրդյա, միակոճկուն (երրորդ դասի 

խորհրդականից մինչև արդարադատության երրորդ 

դասի խորհրդականը) 

1 հատ 3 

11. 

Կիտել` կիսաբրդյա (տոնական), միակոճկուն (երրորդ 

դասի խորհրդականից մինչև 

արդարադատության երրորդ դասի խորհրդականը) 

1 հատ 4 

12. Տաբատ (բարձրագույն դասային աստիճանների) 2 հատ 2 



13. 
Տաբատ (երրորդ դասի խորհրդականից մինչև 

արդարադատության առաջին դասի խորհրդականը) 
2 հատ 2 

14. Բաճկոն` ամենօրյա 1 հատ 2 

15. 
Վերարկու` ձմեռային, երկկոճկուն, դրապից 

(բարձրագույն դասային աստիճանների) 
1 հատ 4 

16. 

Վերարկու` ձմեռային, երկկոճկուն, դրապից (երրորդ 

դասի խորհրդականից մինչև արդարադատության 

առաջին դասի խորհրդականը) 

1 հատ 4 

17. Բաճկոն` տաք ներդիրով 1 հատ 3 

18. Վերնաշապիկ` երկարաթև (բաց կապույտ կտորից) 2 հատ 1 

19. Վերնաշապիկ` կարճաթև (բաց կապույտ կտորից) 2 հատ 1 

20. Վերնաշապիկ` երկարաթև (սպիտակ կտորից) 2 հատ 1 

21. Վերնաշապիկ` կարճաթև (սպիտակ կտորից) 2 հատ 1 

22. Կիսաշրջազգեստ 2 հատ 2 

23. Փողկապ 1 հատ 2 

24. Կոշիկ 1 զույգ 1 

25. Կիսաճտքավոր կոշիկ 1 զույգ 2 

26. Ձեռնոց` կաշվե, սև, հինգմատյա 1 զույգ 2 

27. Փողկապի ամրակ 1 հատ 4 

28. Վզարկու 1 հատ 2 

29. Վրանկար ուսադիր, ամենօրյա 2 զույգ 3 

30. Վրանկար ուսադիր, տոնական 1 զույգ 3 

31. Հանովի ուսադիր, ամենօրյա 4 զույգ 3 

32. Հանովի ուսադիր, տոնական 1 զույգ 3 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ               Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  



ՈՒՍԱԴԻՐՆԵՐ 

ՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՀԱՄԱՐ 

 

Ձև 1

 

 

 

 

 

 

 

 



ՈՒՍԱԴԻՐՆԵՐ 

ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՀԱՄԱՐ 

 

Ձև 2



 

 

 

 



 

 

Ձև 4 



 

Ձև 5 



Ձև 6 



 

Ձև 7 



 

 

Ձև 8 



 

Ձև 9 



 

 

Ձև 10 



 

 

Ձև 11



 

 

Ձև 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              7 փետրվարի 2020թ.                                                          N 46-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-Ի N 73-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. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

փետրվարի  7-ի «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայության կանոնադրությունը, կառուցվածքը և աշխատողների 

թիվը հաստատելու ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2012 թվականի մայիսի 29-ի N 344-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 73-Ն որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածի 1-ին կետի  

«507» և «434» թվերը  փոխարինել  «508»  և  «435»  թվերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից և դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

փետրվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              7 փետրվարի 2020թ.                                                          N 48-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 496 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 

թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 31-

րդ կետով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 

թվականի նոյեմբերի 29-ի «Ամենամյա լրացուցիչ արձակուրդի իրավունք 

ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկը, այդ արձակուրդի 

նվազագույն տևողությունը և տրամադրման կարգը սահմանելու մասին»  N 

496 որոշմամբ սահմանված թիվ 1 հավելվածի 19-րդ կետում «Լրագրողներ» 

բառից հետո լրացնել «, հեռուստաօպերատորներ» բառը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 

2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              7 փետրվարի 2020թ.                                                          N 49-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԱՍԿԵՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ, 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ, ԱՍԿԵՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՎԱՐՆԿԱԹԱՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ, ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՈՒ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ  

ԾԱԽՍԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 7-րդ կետի, 76-րդ հոդվածի 1-ին մասի, Ընտրական օրենսգրքի 24-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի, 140-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի պահանջների 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 որոշում է. 
1. Վաղաժամկետ դադարեցնել Արցախի Հանրապետության Ասկերանի 

շրջանի Ասկերան համայնքի ղեկավար Սամվել Մարդիի Աղաջանյանի 

լիազորությունները: 

2. Մինչև նորընտիր համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ստանձնումը 

Ասկերան համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակել համայնքի ղեկավարի 

տեղակալ Հայկ Ալեքսանդրի Շամիրյանին: 

3. 2020 թվականի մարտի 15-ին Արցախի Հանրապետության Ասկերանի 

շրջանի Ասկերան համայնքում նշանակել համայնքի ղեկավարի, իսկ Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վարնկաթաղ համայնքում՝ համայնքի 

ավագանու արտահերթ ընտրություններ: 

4. Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը` սույն 

որոշման 3-րդ կետում նշված համայնքներում արտահերթ ընտրությունների 

նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու համար Արցախի 

Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդի 

միջոցներից Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովին հատկացնել 625 112 (վեց հարյուր քսանհինգ հազար հարյուր 

տասներկու) ՀՀ դրամ` համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների: 

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                         Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2020 թվականի փետրվարի 7-ի N 49-Ն որոշման 

 
Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ, ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ 

 ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ` 

ԿԱՊՎԱԾ  ԱՍԿԵՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀԵՏ 

 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                 Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Հ
ո

դ
վ

ա
ծ 

Արցախի Հանրապետության  

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 

Գումարը 

(ՀՀ դրամ) 

 

 

4115 Աշխատավարձի ֆոնդ (փոխհատուցում) 

ադ թվում՝ 

ՏեղԸՀ նախագահ                    

1 մարդ x 1 ամիս x 68 000 դրամ = 68 000 դրամ 

ՏեղԸՀ նախագահի տեղակալներ և քարտուղարներ 

2 մարդ x 1 ամիս x 1 տեղ x 40 800 դրամ = 81 600 դրամ 

ՏեղԸՀ անդամներ    

5 մարդ  x 1 ամիս  x 1 տեղ x 27 200 դրամ = 136 000 դրամ  

285 600 

 

 

68 000 

 

81 600 

 

136 000                 

4214 Կապի ծառայություններ 1 000 

 ՏեղԸՀ – 1 տեղ x 1 000 դրամ = 1 000 դրամ  

4234 Տեղեկատվական ծառայություններ 52 796 

 Այդ թվում՝   

 արձանագրությունների ձևեր 1 տեղ  x 50 հատ x 20 դրամ = 1 000 դրամ 1 000 

 քվեաթերթիկների տպագրություն հ/ղ 1 672 հատ x 18 դրամ = 30 096 դրամ 30 096 

 քվեարկության կարգը (պլակատ) 1 հատ x 500 դրամ = 500 դրամ 500 

 վկայականների ձևեր 1 տեղ x 40 հատ x 150 դրամ = 6 000 դրամ 6 000 

 ուղեցույց 1 հատ x 1 200 դրամ = 1 200 դրամ 1 200 

 գրանցամատյան 1 հատ x 1 500 դրամ = 1 500 դրամ 1 500 

 պաստառ 1 հատ x 5 մ x 2 500 դրամ = 12 500 դրամ 12 500 

4261 Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 1 000 

4264 Տրանսպորտային նյութեր 6 900 

 Բենզին 15 լիտր x 460 դրամ =32 200 դրամ  

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  

   

347 296  



Հավելված N2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2020 թվականի փետրվարի 7-ի N 49-Ն որոշման 

 
Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ, ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ 

 ՎԱՐՆԿԱԹԱՂԻ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ`  

ԿԱՊՎԱԾ  ՎԱՐՆԿԱԹԱՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀԵՏ 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                 Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հ
ո

դ
վ

ա
ծ 

Արցախի Հանրապետության  

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 

Գումարը 

(ՀՀ դրամ) 

 

4115 Աշխատավարձի ֆոնդ (փոխհատուցում) 

ադ թվում՝ 

ՏեղԸՀ նախագահ                    

1 մարդ x 1 ամիս x 54 400 դրամ = 54 400 դրամ 

ՏեղԸՀ նախագահի տեղակալներ և քարտուղարներ 

 2 մարդ x 1 ամիս x 1 տեղ x 34 000 դրամ = 68 000 դրամ 

ՏեղԸՀ անդամներ   

5 մարդ  x 1 ամիս  x 1 տեղ x 20 400 դրամ = 102 000 դրամ  

224 400 

 

 

54 400 

 

68 000 

 

102 000                 

4214 Կապի ծառայություններ 1 000 

 ՏեղԸՀ – 1 տեղ x 1 000 դրամ = 1 000 դրամ  

4234 Տեղեկատվական ծառայություններ 23,816 

 Այդ թվում՝   

 արձանագրությունների ձևեր 1 տեղ  x 50 հատ x 20 դրամ = 1 000 դրամ 1 000 

 քվեաթերթիկների տպագրություն ավագանի 62 հատ x 18 դրամ = 1 116 

դրամ 

1 116 

 քվեարկության կարգը (պլակատ) 1 հատ x 500 դրամ = 500 դրամ 500 

 վկայականների ձևեր 1 տեղ x 40 հատ x 150 դրամ = 6 000 դրամ 6 000 

 ուղեցույց 1 հատ x 1 200 դրամ = 1 200 դրամ 1 200 

 գրանցամատյան 1 հատ x 1 500 դրամ = 1 500 դրամ 1 500 

 պաստառ 1 հատ x 5 մ x 2 500 դրամ = 12 500 դրամ 12 500 

4261 Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 1 000 

4264 Տրանսպորտային նյութեր 27 600 

 Բենզին 60 լիտր x 460 դրամ =27 600 դրամ  

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  

 

277 816 



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 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

        «24» հունվարի 2020թ.                           N 12-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԼԱՐԻՍԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ՏՐՎԱԾ 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

Լարիսա Խաչատրյանի դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ` 

 

1.Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2008 թվականի հունիսի 3-ին 

դեղատնային գործունեության համար անհատ ձեռնարկատեր Լարիսա 

Խաչատրյանին տրված թիվ Ա-XX-000066 լիցենզիան: 

2.Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին` 

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը  համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) անհատ ձեռնարկատեր Լարիսա Խաչատրյանի լիցենզիայի 

բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

 

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«3» փետրվարի 2020թ.              N 16-Ա  

ք.Ստեփանակերտ 

 

«ԷՄՊԱՏԻԱ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

 ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ  

ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրենի դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ` 

 

1.Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության առողջապահու-

թյան նախարարության կողմից «ԷՄՊԱՏԻԱ» սահմանափակ պատասխանա-

տվությամբ ընկերությանը տրված 2016 թվականի ապրիլի 15-ին 

«հոգեբուժական և լաբորատոր /կլինիկական/» գործունեության համար թիվ Կ-

XX-000297, 2016 թվականի հոկտեմբերի 17-ին դեղատնային գործունեության  

համար թիվ Կ-XX-000302 և 2019 թվականի փետրվարի 25-ին «ընտանեկան 

ստոմատոլոգիական» գործունեության համար թիվ Կ-XX-000337 

լիցենզիաները:  

2.Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիաների դադարեցման մասին տեղեկությունների 

գրանցումը  համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) «ԷՄՊԱՏԻԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

լիցենզիաների բնօրինակները կցել նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

  

 

 

Ա ԲԱՂՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«3» փետրվարի 2020թ.                   N 17-Ա  

ք.Ստեփանակերտ 

 

«ՎԻԼԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության  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. «ՎԻԼԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության (հասցե` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, 

Հեքիմյան 7ա) բժշկական օգնության և սպասարկման համար լիցենզիա 

տրամադրելու վերաբերյալ հայտը բավարարել և տրամադրել «հոգեբուժական 

և լաբորատոր ախտորոշիչ  /կլինիկական/»  գործունեություն իրականացնելու 

լիցենզիա, բժշկական օգնության և սպասարկման ձևը` արտահիվանդա-

նոցային:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) գրանցել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկությունը համապատասխան 

գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

 

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«3» փետրվարի 2020թ.                 N 18-Ա  

ք.Ստեփանակերտ 

 

«ՎԻԼԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության  օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի  աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի պահանջներով. 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ 

 

1.«ՎԻԼԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության (հասցե` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, 

Հեքիմյան 9/74) հայտը բավարարել և տալ դեղատնային գործունեություն 

(դեղատնային կրպակ) իրականացնելու համար լիցենզիա: 

2.Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել տրված լիցենզիայի  մասին  տեղեկության գրանցումը  

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

 

 

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«6» փետրվարի 2020թ.                 N 22-Ա  

ք.Ստեփանակերտ 

«ՎԻՏԱՄԵԴ ՊԼՅՈՒՍ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության  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.«ՎԻԱՏԱՄԵԴ ՊԼՅՈՒՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության (հասցե` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, 

Բաղրամյան 7/1) բժշկական օգնության և սպասարկման համար լիցենզիա 

տրամադրելու վերաբերյալ հայտը բավարարել և տրամադրել 

«նյարդաբանական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական և մանկական քիթ-

կոկորդ-ականջաբանական»  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 նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Գ Յ ՈՒ Ղ Ա Տ Ն Տ Ե Ս ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«06» փետրվարի 2020թ.                 N 13  

ք.Ստեփանակերտ 
 

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՎԱՃԱՌՔԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածների դրույթներով, հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի 2020 

թվականի փետրվարի 05-ի N 01 եզրակացությունը և «Իշխան Սահակյան 

Մարատի» անհատ ձեռնարկատիրոջ 2020 թվականի հունվարի 31-ին 

ներկայացրած լիցենզիա ստանալու մասին հայտը՝ 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

1. Բավարարել` 

1) «Իշխան Սահակյան Մարատի» անհատ ձեռնարկատիրոջ լիցենզիա 

ստանալու մասին հայտն ու տրամադրել բույսերի պաշտպանության 

քիմիական և կենսաբանական միջոցների արտադրության և (կամ) վաճառքի 

N 000025 լիցենզիա. 

2. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական բաժնին՝ 

1) գրանցել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկությունը համապատասխան 

գրանցամատյանում. 

2) ապահովել սույն հրամանի առաքումը Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարություն՝ հրապարակման համար: 

 

 

Ժիրայր Միրզոյան 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«17» հունվարի 2020թ.        N 01-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության տեսակներով 

լիցենզավորող հանձնաժողովի 16.01.2020թ. եզրակացությունը (կցվում է) և 

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

կետի երրորդ պարբերության պահանջներով, 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1.Ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրել լիցենզիաներ` ԱՀ 

տարածքում քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան 

գործունեության տեսակով զբաղվելու համար:  
 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային կո-

մունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. Հարութ-

յունյանի վրա: 

 

 

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                                      Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

Լիցենզավորվող անձի 

անվանումը 

և գտնվելու վայրը 

Գործունեության տեսակը 

1 

«ՍՏԵՓՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ ք. 

Ստեփ., Վ. Սարոյան փող,  

շենք 6/39 

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի 

մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, 

հասարակական և արտադրական 

2 
«ՄԻՋՆԱԲԵՐԴ» ՍՊԸ ք. Ստեփ., 

Ա Մանուկյան 8/37 

Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, 

հասարակական 

և արտադրական 

3 
Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ էներգետիկ 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«31» հունվարի 2020թ.        N 03-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության տեսակներով 

լիցենզավորող հանձնաժողովի 30.01.2020թ. եզրակացությունը (կցվում է) և 

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

կետի երրորդ պարբերության պահանջներով, 

 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

1.Ներքոնշյալ ընկերությանը տրամադրել լիցենզիա` ԱՀ տարածքում 

քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան գործունեության 

տեսակով զբաղվելու համար: 

 

 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային կո-

մունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. Հարութ-

յունյանի վրա: 

 

 

  

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                         Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Լիցենզավորվող անձի 

անվանումը 

և գտնվելու վայրը 

Գործունեության տեսակը 

1 

«ՀԱՅԿ-ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ 

ք. Ստեփ., Ա Մանուկյան շենք 

4/57 

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի 

մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, 

հասարակական և արտադրական 


