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

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 29(420) «30» դեկտեմբերի 2020թ.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՉՈՐՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
639

640

641

642

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020 թվականի
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4

««Արցախի
Հանրապետության պետական
վերահսկողական
ծառայության աշխատակազմ» պետական կառավարչական
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«Արցախի
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Արցախի
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«Արցախի

Հանրապետության 2020 թվականի պետական
բյուջեում
վերաբաշխում,
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1160-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ
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Հանրապետության 2020 թվականի պետական
վերաբաշխում,
Արցախի
Հանրապետության
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կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1160-Ն
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«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական
բյուջեում
վերաբաշխում,
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1160-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 769-Ն որոշումը…………………………………..
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«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004
թվականի մարտի 16-ի N 84 որոշման մեջ փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 771-Ն
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«Արցախի Հանրապետության 2020
թվականի պետական
բյուջեում
վերաբաշխում
և Արցախի
Հանրապետության
կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1160-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ
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կանոնադրությունը
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կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1160-Ն
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ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ,
ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ
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«Արցախի
Հանրապետության
տեխնիկատնտեսական
և
սոցիալական
տեղեկատվության
«Վարչատարածքային
բաժանման միավորների» դասակարգիչ հաստատելու և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 106-Ն հրամանն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի N 7-Ն
հրամանը .............................................................................................
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի ՆՀ-465-Ն ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ
հոդվածը` ո ր ո շ ու մ եմ.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության Նախագահի
2020 թվականի հոկտեմբերի 14-ի «Արցախի Հանրապետության տարածքում
հայտարարված ռազմական դրության ժամանակ իրականացվող լրացուցիչ
միջոցառումների և իրավունքների ու ազատությունների ժամանակավոր
սահմանափակումների մասին» ՆՀ-465-Ն հրամանագիրըֈ
2. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից՝
անմիջապես:

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2020թ. դեկտեմբերի 24
Ստեփանակերտ
ՆՀ-1010-Ն

4

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին»
օրենքի 11-րդ և 17-րդ հոդվածները՝ ո ր ո շ ու մ եմ.
1.

Վերակազմակերպել

վերահսկողական

«Արցախի

ծառայության

Հանրապետության
աշխատակազմ»

պետական
պետական

կառավարչական հիմնարկը «Արցախի Հանրապետության Նախագահի
աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին միացման ձևով՝
հաստիքներով և աշխատակիցներով հանդերձ:
2.

Սահմանել,

որ

«Արցախի

Հանրապետության

Նախագահի

աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը հանդիսանում է
«Արցախի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության
աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի իրավահաջորդըֈ
3.

Արցախի

Հանրապետության

Նախագահի

աշխատակազմի

ղեկավարին՝ ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ սույն հրամանագրից բխող
իրավական ակտերի ընդունման ուղղությամբ:
4. Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին՝ մեկամսյա
ժամկետում

սահմանված

կառավարություն
Հանրապետության

կարգով

ներկայացնել
պետական

Արցախի

Հանրապետության

առաջարկություն
բյուջեում

սույն

Արցախի
հրամանագրով

պայմանավորված անհրաժեշտ վերաբաշխումներ կատարելու վերաբերյալ:
5.

Սույն

հրամանագիրն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2020թ. դեկտեմբեր 29
Ստեփանակերտ
ՆՀ-1121-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ՆՀ-107-Ն ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 38րդ հոդվածը` ո ր ո շ ու մ եմ.
1.

Արցախի

սեպտեմբերի

Հանրապետության

25-ի

«Արցախի

Նախագահի

Հանրապետության

2017

թվականի

կառավարության

կառուցվածքի սահմանումից բխող մի շարք միջոցառումների մասին» ՆՀ107-Ն հրամանագրի (այսուհետ՝ հրամանագիր) 5-րդ կետով հաստատված՝
Արցախի

Հանրապետության

Նախագահի

աշխատակազմի

կանոնադրությունում կատարել հետևյալ լրացումները՝
1) 14-րդ կետի 1-ին, 17-րդ կետի 3-րդ ենթակետերում և 18-րդ կետում
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի ներկայացուցիչները՝ հատուկ
հանձնարարությունների

գծով,»

բառերից

հետո

լրացնել

«Արցախի

Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար,»
բառերը՝ համապատասխան հոլովաձևերով.
2) 19-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.1-ին ենթակետով.
«8.1)

համակարգում

է

Արցախի

Հանրապետության

Նախագահի

վերահսկողական ծառայության գործունեությունը.».
3) 5-րդ գլխի վերնագրում «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆՆԵՐԸ,»

բառերից

հետո

լրացնել

«ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ,» բառերը.
4) կանոնադրությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 32.1-ին
կետով.
«32.1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական
ծառայության ղեկավարը՝
1)

ապահովում

է

վերահսկողական

ծառայության

բնականոն

գործունեությունը.
2) իրականացնում է վերահսկողական ծառայության ստորաբաժանումների աշխատանքների համակարգումը.
3) իր իրավասության շրջանակներում այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից պահանջում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
4) ստորագրում է վերահսկողական ծառայության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
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5)

իր

իրավասության

շրջանակներում

նախապատրաստում

է

առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և
այլ գրություններ.
6) իր իրավասության շրջանակեներում տալիս է ցուցումներ, հանձնարարականներ, վերահսկում և ստուգում դրանց կատարման ընթացքը.
7)

Արցախի

իրավասության

Հանրապետության

շրջանակներում,

Նախագահի

կազմակերպում

է

գիտությամբ,

իր

արտածրագրային

ստուգումներ և ուսումնասիրություններ, սահմանում դրանց կատարման
ժամկետները, ձևերն ու ծավալները.
8) հրավիրում է խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով
համապատասխան

պաշտոնատար

անձանց,

մասնագետների,

փորձագետների, ստորագրում նիստերի արձանագրությունները.
9) ներկայացնում է վերահսկողական ծառայությունն այլ մարմինների և
կազմակերպությունների հետ փոխհարաբերություններում.
10) Արցախի Հանրապետության Նախագահի հանձնարարությամբ
մասնակցում է Արցախի Հանրապետության կառավարության և պետական
այլ մարմինների նիստերին և խորհրդակցություններին.
11) Արցախի Հանրապետության Նախագահի հանձնարարությամբ
կազմակերպում և ապահովում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի
առանձին

հրամանագրերի,

կարգադրությունների,

ինչպես

նաև

կառավարության որոշումների կատարումը.
12) Արցախի Հանրապետության Նախագահի հանձնարարությամբ
Արցախի

Հանրապետության

կարգադրությունների,

Նախագահի

կառավարության

հրամանագրերի,

որոշումների,

Արցախի

Հանրապետության Նախագահի հանձնարարականների խախտումներ թույլ
տված պաշտոնատար անձանցից պահանջում է գրավոր կամ բանավոր
բացատրություններ.
13) պատասխանատվություն է կրում վերահսկողական ծառայության
առջև դրված խնդիրների լուծման համար.
14) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի կողմից
իրեն վերապահված այլ լիազորություններֈ».
5)

39-րդ

կետում

«Արցախի

Հանրապետության

Նախագահի

ներկայացու-ցիչները՝ հատուկ հանձնարարությունների գծով,» բառերից
հետո լրացնել «Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական
ծառայության ղեկավարը,» բառերը.
6) կանոնադրությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 47.1-ին
կետով.
«47.1.

Արցախի

Հանրապետության

Նախագահի

վերահսկողական

ծառայությունը՝
1) վերահսկում է գործադիր իշխանության հանրապետական և
տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների
պաշտոնատար անձանց կողմից Արցախի Հանրապետության Նախագահի
հրամանագրերի,
Արցախի

կարգադրությունների,

Հանրապետության

կառավարության

Նախագահի

կատարման ընթացքը.
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որոշումների,

հանձնարարականների

2) Արցախի Հանրապետության Նախագահի հանձնարարությամբ¸
սահմանված

կարգով¸

տարածքային

գործադիր

իշխանության

կառավարման,

հանրապետական

տեղական

մարմիններում,

պետական

թույլտվություն

պահանջողներից)

և

ինքնակառավարման

կազմակերպություններում
իրականացնում

է

(բացի

հատուկ

ստուգումներ

և

ուսումնասիրություններ.
3) իրականացնում է գործադիր իշխանության հանրապետական և
տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների
կողմից

Արցախի

Հանրապետության

կարգադրությունների,
Հանրապետության

Նախագահի

կառավարության

Նախագահի

հրամանագրերի,

որոշումների,

հանձնարարականների

Արցախի
կատարման

արդյունքների պարբերաբար քննարկումներ, ինչպես նաև բացահայտված
թերությունների վերացման և ծագած դժվարությունների հաղթահարման
նպատակով առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության Նախագահին.
4)

վերահսկողական

ծառայությունն

իր

գործառույթներն

իրականացնելիս՝
- Արցախի Հանրապետության Նախագահի հաստատած աշխատանքային ծրագրերին համապատասխան ուսումնասիրում, ստուգում և ամփոփում
է գործադիր իշխանության հանրապետական և տարածքային կառավարման,
տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը և Արցախի
Հանրապետության Նախագահին առաջարկություններ է ներկայացնում այդ
մարմինների

աշխատանքների

արդյունավետության

բարձրացման

ուղղությամբ¸
- իր իրավասության շրջանակներում իրականացված ուսումնասիրությունների և ստուգումների արդյունքներով Արցախի Հանրապետության
Նախագահին

առաջարկություններ

իշխանության

հանրապետական

է
և

ներկայացնում
տարածքային

գործադիր

կառավարման

մարմինների պաշտոնատար անձանց՝ աշխատանքում թերանալու, իրենց
պաշտոնեական պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերում

կարգապահական

պատասխանատվության

ենթարկելու

վերաբերյալ¸
- իր իրավասության շրջանակներում Արցախի Հանրապետության
Նախագահին

առաջարկություններ

է

ներկայացնում

Արցախի

Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերի և կարգադրությունների,
Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումների նախագծերի
վերաբերյալ¸
- համագործակցում է պետական և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների համապատասխան ծառայությունների հետ¸
- իր իրավասության շրջանակներում, անհրաժեշտության դեպքում,
ուսումնասիրություններին և ստուգումներին ներգրավում է մասնագետների,
փորձագետների, կազմավորում ժամանակավոր աշխատանքային խմբեր,
- իր իրավասության շրջանակներում պետական մարմինների և
կազմակերպությունների

կատարողական

կարգապահության,

ֆինանսատնտեսական ոլորտի բացահայտված խախտումների փաստերի և
դրանց վերացման վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության Նախագահին
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ներկայացնում է համապատասխան տեղեկանքներ և առաջարկություններ,
վերահսկում դրանց կատարման ընթացքը,
-

իրականացնում

հրամանագրերով

և

է

Արցախի

Հանրապետության

կարգադրություններով

Նախագահի

սահմանված

այլ

լիազորություններֈ»ֈ
2.

Հրամանագրի

5-րդ

կետով

հաստատված՝

Արցախի

Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառուցվածքը լրացնել
հետևյալ բովանդակությամբ 13.1-ին և 19-1-ին կետերով՝
«13.1.

Արցախի

Հանրապետության

Նախագահի

վերահսկողական

Նախագահի

վերահսկողական

ծառայության ղեկավար
19.1.

Արցախի

Հանրապետության

ծառայություն»ֈ
3.

Սույն

հրամանագիրն

ուժի

մեջ

է

մտնում

պաշտոնական

հրապարակմանը հաջորդող օրվանիցֈ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
2020թ. դեկտեմբերի 29
Ստեփանակերտ
ՆՀ-1122-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ
ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017
թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Արցախի Հանրապետության կառավարության
և

պետական

կառավարման

այլ

մարմինների

գործունեության

կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին» ՆՀ-108-Ն հրամանագրով
սահմանված կարգի 15-րդ կետը՝ ո ր ո շ ու մ եմ.

1. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեն
վերակազմակերպել
Արցախի
Հանրապետության
պետական
նախարարի կառավարման ոլորտում գործող բնապահպանության
կոմիտեիֈ
2. Արցախի Հանրապետության կառավարությանը՝ մեկամսյա
ժամկետում ընդունել սույն հրամանագրից բխող համապատասխան
որոշումներֈ
3. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2020թ. դեկտեմբերի 29
Ստեփանակերտ
ՆՀ-1123-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
28 դեկտեմբերի 2020թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 702-Ն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻ ՇԱՐՔ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին»
օրենքի 17-րդ հոդվածով և Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020
թվականի
դեկտեմբերի
17-ի
ՆՀ-884-Ն
հրամանագրով՝
Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության
աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը վերանվանել
«Արցախի
Հանրապետության
էկոնոմիկայի
և
գյուղատնտեսության
նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի:
2. «Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի
նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը
վերանվանել «Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի
և սպորտի նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական
հիմնարկի:
3. «Արցախի Հանրապետության
տարածքային կառավարման և
զարգացման նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական
հիմնարկը վերանվանել «Արցախի Հանրապետության
տարածքային
կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմ»
պետական կառավարչական հիմնարկի:
4. «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և
բնակարանային հարցերի նախարարության աշխատակազմ» պետական
կառավարչական հիմնարկը վերանվանել «Արցախի Հանրապետության
աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության
աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի:
5. Վերակազմակերպել «Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմ»
պետական կառավարչական հիմնարկը՝ շուկայի և սպառողների շահերի
պաշտպանության պետական տեսչությունը,
տնտեսական զարգացման
վարչությունը միացնելով «Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
գյուղատնտեսության
նախարարության
աշխատակազմ»
պետական
կառավարչական հիմնարկին, իսկ հեռահաղորդակցության հանրապետական
գործակալությունը, էներգետիկայի պետական տեսչությունը, Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
տրանսպորտային
տեսչությունը,
էներգետիկայի,
ընդհանուր,
իրավաբանական,
կապի,
հեռահաղորդակցության և տեղեկատվական, քաղաքացիական ավիացիայի,
ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման բաժինները միացնելով
«Արցախի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների
նախարարության
աշխատակազմ»
պետական
կառավարչական հիմնարկին:
6. Վերակազմակերպել «Արցախի Հանրապետության ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարարության
աշխատակազմ»
պետական
կառավարչական
հիմնարկը՝
ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի վարչությունները և
ֆինանսատնտեսագիտական,
իրավաբանական,
տեղեկատվության
և
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հասարակության հետ կապերի բաժինները ու քարտուղարությունը
միացնելով «Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և
սպորտի նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական
հիմնարկին, իսկ զբոսաշրջության վարչությունը միացնելով «Արցախի
Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարության
աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին:
7. Սահմանել, որ.
1) սույն որոշմամբ վերակազմակերպվող պետական կառավարչական
հիմնարկները վերակազմակերպվում են հաստիքներով և աշխատակիցներով
հանդերձ.
2) «Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության
նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը
հանդիսանում է «Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների

նախարարության

աշխատակազմ»

և

«Արցախի

Հանրապետության ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի
և զբոսաշրջության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական

հիմնարկների՝

վերակազմակերպմանը

համապատասխանող

բնագավառի իրավահաջորդը.
3) «Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և
սպորտի նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական
հիմնարկը հանդիսանում է «Արցախի Հանրապետության ռազմահայրենասիրության,
երիտասարդության,
սպորտի
և
զբոսաշրջության
նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի՝
վերակազմակերպմանը համապատասխանող բնագավառի իրավահաջորդը.
4) «Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների
նախարարության աշխատակազմ» պետական
կառավարչական հիմնարկը հանդիսանում է «Արցախի Հանրապետության
էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության
աշխատակազմ»
պետական
կառավարչական
հիմնարկի՝
վերակազմակերպմանը համապատասխանող բնագավառի իրավահաջորդը:
8. Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և
միգրացիայի հարցերի նախարարին, էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության
նախարարին, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարին,
տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել համապատասխան
պետական մարմինների կանոնադրությունները և աշխատակազմերի
կառուցվածքները հաստատելու մասին Արցախի Հանրապետության
կառավարության որոշումների նախագծերը՝ մեկշաբաթյա ժամկետում,
աշխատակազմերին ամրացվող գույքի կազմը և չափը հաստատելու մասին
Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումների նախագծերը՝
մեկամսյա ժամկետում:
9. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
28 դեկտեմբերի 2020թ.

N 703-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի
պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ, «Նորմատիվ իրավական ակտերի
մասին»
օրենքի
37-րդ
հոդվածները՝
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշման N2
հավելվածի
առաջին
աղյուսակի
ցուցանիշներում
կատարել
փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

13

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 703-Ն որոշման

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների,
խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս
իրականացնող մարմինների
անվանումները

Դաս

Խումբ

Բաժին

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ
27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

10
4
1
05

9
2

12

(հազ. դրամ)
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին Առաջին
Ինն
եռամկիսամՏարի
ամիս
սյակ
յակ
-

-

-

-

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

-

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ
Դրամական (նյութական)
օգնություն սոցիալապես
անապաhով քաղաքացիներին և
ընտանիքներին
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և
բնակարանային հարցերի
նախարարություն
Սոցիալական պաշտպանություն
(այլ դասերին չպատկանող)
Սոցիալական պաշտպանությանը
տրամադրվող օժանդակ
ծառայություններ (այլ դասերին
չպատկանող)
ԱՀ զինվորական
հաշմանդամություն ունեցող 1-ին,
2-րդ խմբերի հաշմանդամներին և
որոշ բնակավայրերի բնակիչներին
օգտագործված էլեկտրաէներգիայի
և բնական գազի դիմաց պետական
ֆինանսական աջակցություն
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և
բնակարանային հարցերի
նախարարություն

-

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

14

-

-

-

-

-

-

7 220,0

-

-

7 220,0

-

-

7 220,0

-

-

-

7 220,0

-

-

-

(7 220,0)

-

-

-

(7 220,0)

-

-

-

(7 220,0)

-

-

-

(7 220,0)

-

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
29 դեկտեմբերի 2020թ.

N 706-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի
պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ, «Նորմատիվ իրավական ակտերի
մասին»
օրենքի
37-րդ
հոդվածները՝
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշման N 2
հավելվածի
առաջին
աղյուսակի
ցուցանիշներում
կատարել
փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 706-Ն որոշման

Բյուջետային ծախսերի գործառական
դասակարգման բաժինների, խմբերի
և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող
մարմինների անվանումները

Դաս

Խումբ

Բաժին

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ
27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

10
7
1
05

9
2

11

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)
Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)
Բնակարան վարձելու կամ ժամանակավոր կացարանով ապահովման
նպատակով ֆինանսական օգնության
տրամադրում
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և
բնակարանային հարցերի
նախարարություն
Սոցիալական պաշտպանություն
(այլ դասերին չպատկանող)
Սոցիալական պաշտպանությանը
տրամադրվող օժանդակ
ծառայություններ (այլ դասերին
չպատկանող)
Գյուղական կամ քաղաքային՝
բացառությամբ Ստեփանակերտ և
Շուշի քաղաքների, բնակավայրերում
մշտապես բնակվող երիտասարդ
ընտանիքներին բնակելի տներ
կառուցելու նպատակով անհատույց
պետական ֆինանսական
աջակցություն
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և
բնակարանային հարցերի
նախարարություն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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(հազ. դրամ)
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին Առաջին
Ինն
եռամ- կիսամՏարի
ամիս
սյակ
յակ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22 000,0

-

-

-

22 000,0

-

-

22 000,0

-

-

-

22 000,0

-

-

-

(22 000,0)

-

-

-

(22 000,0)

-

-

-

(22 000,0)

-

-

-

(22 000,0)

-

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
29 դեկտեմբերի 2020թ.

N 711-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020
ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի N 29-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի
փետրվարի 6-ի «Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020 թվականի
գործունեության միջոցառումների ծրագրի մասին» N 29-Ն որոշման
հավելվածի 101-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

17

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
30 դեկտեմբերի 2020թ.

N 766-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական
բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
օրենքի 37-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը
ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշման N 2
հավելվածի առաջին աղյուսակի և N 4 հավելվածի ցուցանիշներում կատարել
փոփոխություններ` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի
դեկտեմբերի 25-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված N1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 766-Ն որոշման

Բյուջետային ծախսերի գործառական
դասակարգման բաժինների, խմբերի
և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող
մարմինների անվանումները

Դաս

Խումբ

Բաժին

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ
27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

03
2
1
01

04
1
1
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06
3
1
02

10
2
1
06

4
1
03

(հազ. դրամ)
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին Առաջին
Ինն
եռամ- կիսամՏարի
ամիս
սյակ
յակ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ,
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

-

-

Փրկարար ծառայություն

-

-

-

143,812.5

Փրկարար ծառայություն

-

-

-

143,812.5

-

-

-

143,812.5

-

-

-

143,812.5

-

-

-

(377,886.7)

-

-

-

(377,886.7)

-

-

-

(377,886.7)

-

-

-

-

-

-

-

ԱՀ փրկարար ծառայության
պահպանում
ԱՀ արտակարգ իրավիճակների
պետական ծառայություն
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ընդհանուր բնույթի տնտեսական,
առևտրային և աշխատանքի գծով
հարաբերություններ
Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և
առևտրային հարաբերություններ
Տնտեսական զարգացման ծրագրեր
ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների
նախարարություն
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ջրամատակարարում
Ջրամատակարարում
Ջրամբարների, ջրանցքների,
ջրատարների վերանորոգում,
վերականգնում և պահպանում
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ծերություն
Ծերություն

-

-

-

-

-

-

143,812.5

(377,886.7)

-

(377,886.7)

-

465,000.0
465,000.0
465,000.0

-

-

465,000.0

-

-

-

465,000.0

-

-

-

(362,425.8)
(158,000.0)
(158,000.0)

Աշխատանքային կենսաթոշակներ

-

-

-

(158,000.0)

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն

-

-

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

-

-

-

(204,425.8)

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

-

-

-

(140,000.0)

Պետական նպաստներ

-

-

-

(140,000.0)

19

-

-

(158,000.0)

06

11
2
1
04

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն

-

-

ԱՀ-ում ծնելիության խթանում

-

-

-

-

-

(64,425.8)

-

-

-

131,500.0
131,500.0
131,500.0
131,500.0
131,500.0

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ
ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ
Այլ ծախսեր
Այլ ծրագրեր
Հատուկ նպատակների ծախսեր
ԱՀ կառավարություն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

20

-

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

(140,000.0)
(64,425.8)

Հավելված N2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 766-Ն որոշման

ՀՀ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամ)
Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները
նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները`
ԱՀ շրջանների և համայնքների
փակագծերում)
անվանումները
Առաջին
Առաջին
Ինն
Տարի
եռամսյակ կիսամյակ
ամիս
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
-

այդ թվում`
2

Ասկերանի շրջան

-

այդ թվում`
1
4
6
10
12
17
27
28
35
37
3

Ասկերան ք.
Աստղաշեն
Արմենակավան
Իվանյան
Խնապատ
Խնձրիստան
Նախիջևանիկ
Նորագյուղ
Սարուշեն
Պատարա
Հադրութի շրջան

-

-

-

(7,953.2)
1,322.8
271.1
600.5
396.4
1,424.3
1,333.7
1,794.6
255.6
554.2
(2,168.0)

-

-

-

(2,528.0)
350.0
10.0
-

-

-

-

(2,000.0)
2,000.0
2,168.0

-

-

-

(8,501.2)
505.5
269.4
(596.8)
3,592.0
5,364.0
531.9
(1,048.8)
1,033.9
(648.7)
(26.0)
(207.4)
(586.5)
(704.2)
1,185.6
1,288.5
(118.5)
(94.2)
(43.5)
(697.6)
(1,067.9)
(562.3)
(844.3)
(1,305.8)

այդ թվում`
1
4
26
4

Հադրութ ք.
Այգեստան
Վարդաշատ
Մարտակերտի շրջան

այդ թվում`
1
29
5

Մարտակերտ ք.
Նոր Հայկաջուր
Մարտունու շրջան

այդ թվում`
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Մարտունի ք.
Ճարտար ք.
Աշան
Ավդուռ
Բերդաշեն
Գիշի
Եմիշճան
Զարդանաշեն
Թաղավարդ
Խերխան
Խնուշինակ
Ծովատեղ
Կաղարծի
Վարանդա
Կարմիր Շուկա
Կոլխոզաշեն
Հաղորտի
Հացի
Հերհեր
Կավահան
Մաճկալաշեն
Մյուրիշեն
Մսմնա
Մուշկապատ
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25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
8

Ննգի
Նորշեն
Շեխեր
Պառավաթումբ
Ջիվանի
Սարգսաշեն
Սոս
Սպիտակաշեն
Քարահունջ
Քերթ
Քաշաթաղի շրջան

-

-

-

207.2
99.5
(87.1)
(631.0)
(209.3)
1,334.9
3,458.4
820.0
31.4
426.9
-

այդ թվում`
1
3
6
10
17
20
27
28
30
31
32
43
45

Բերձոր ք.
Որոտան ք.
Աղաձոր
Արծվաշեն
Գետամեջ
Երիցվանք
Լեռնահովիտ
Հակ
Հակարի
Հայկազյան
Զորափ
Սարատակ
Վան

(9,326.9)
1,048.6
342.4
800.0
975.4
239.5
1,043.1
161.7
1,151.7
1,287.1
357.2
1,102.1
818.1

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
30 դեկտեմբերի 2020թ.

N 769-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019
ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի
պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ, «Նորմատիվ իրավական ակտերի
մասին»
օրենքի
37-րդ
հոդվածները՝
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշմամբ
սահմանված N 2 հավելվածի առաջին աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել
փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 769-Ն որոշման

Բյուջետային ծախսերի գործառական
դասակարգման բաժինների, խմբերի
և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող
մարմինների անվանումները

Դաս

Խումբ

Բաժին

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ
ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-ՆՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
07

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
6
1
03

2
01

Առողջապահություն
(այլ դասերին չպատկանող)
Առողջապահական հարակից
ծառայություններ և ծրագրեր
ԱՀ առողջապահության
նախարարության բժշկական
պահեստ
ԱՀ առողջապահության
նախարարություն
Առողջապահություն
(այլ դասերին չպատկանող)
Գործադիր իշխանության, պետական
կառավարման հանրապետական և
տարածքային կառավարման
մարմիների պահպանում
ԱՀ առողջապահության
նախարարություն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Հազար դրամ
Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին Առաջին
Ինն
եռամ- կիսամՏարի
ամիս
սյակ
յակ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

820,0
820,0
820,0

-

-

-

(820,0)

-

-

-

(820,0)

(820,0)

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
30 դեկտեմբերի 2020թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 771-Ն

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 16-Ի N 84 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004
թվականի մարտի 16-ի ««Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարարության աշխատակազմ»
պետական
կառավարչական
հիմնարկ
ստեղծելու,
Արցախի
Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի
նախարարության կանոնադրությունը, նախարարության աշխատակազմի
կառուցվածքը, նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և
չափը հաստատելու մասին» N 84 որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել
հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.
1) որոշման վերնագրում, 1-2-րդ կետերում «Արցախի Հանրապետության
աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի» բառերը փոխարինել
«Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի
հարցերի» բառերով.
2) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի՝
ա. վերնագրում «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ,
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ» բառերը փոխարինել
«ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ,
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԵՎ
ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐԻ» բառերով,
բ. 1-ին, 11-րդ, 26-րդ կետերում «Արցախի Հանրապետության
աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի» բառերը փոխարինել
«Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի
հարցերի» բառերով,
գ. 7-րդ կետի 16-րդ ենթակետում «:» կետադրական նշանը փոխարինել
«.» կետադրական նշանով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17-րդ
ենթակետ.
«17) սոցիալական պաշտպանության բնագավառում տեղեկատվական
հոսքերի արդյունավետ կառավարման ապահովումը:»,
դ. 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«8. Նախարարության անվանումն է`
հայերեն լրիվ անվանումը` Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարություն,
ռուսերեն լրիվ անվանումը` Министерство труда, социальных и
миграционных вопросов Республики Арцах,
անգլերեն լրիվ անվանումը՝ Ministry of Labour, Social and Migration
Affairs of the Republic of Artsakh:»,
ե.
43-րդ
կետում
«նախարարության
աշխատակազմի
ստորաբաժանումների ղեկավարներից մեկը» բառերը փոխարինել «նրա
տեղակալը» բառերով.
3) որոշմամբ հաստատված թիվ 2 հավելվածի՝
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ա. վերնագրում «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ,
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ» բառերը փոխարինել
«ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ,
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԵՎ
ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐԻ» բառերով,
բ. «Մոնիթորինգի և վերլուծության բաժին» բառերից հետո լրացնել
«Տեղեկատվության և հանրային կապերի բաժին» բառերը.
4) որոշմամբ հաստատված թիվ 3 հավելվածի՝
ա. վերնագրում «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ,
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ» բառերը փոխարինել
«ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ,
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԵՎ
ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐԻ» բառերով,
բ.
աղյուսակում
«Արցախի
Հանրապետության
աշխատանքի,
սոցիալական և բնակարանային հարցերի» բառերը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի»
բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանիցֈ

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
30 դեկտեմբերի 2020թ.

N 772-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք
ընդունելով
«Արցախի
Հանրապետության
բյուջետային
համակարգի մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և «Նորմատիվ
իրավական ակտերի
մասին»
օրենքի
37-րդ հոդվածը՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշման N 2
հավելվածի
առաջին
աղյուսակի
ցուցանիշներում
կատարել
փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի
դեկտեմբերի 23-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 772-Ն որոշման

Հազար դրամ
Ցուցանիշների փոփոխությունը
Բյուջետային ծախսերի գործառա(ավելացումները նշված են դրական
կան դասակարգման բաժինների,
նշանով, իսկ նվազեցումները`
խմբերի և դասերի, ֆինանսավորփակագծերում)
վող ծրագրերի և վերջիններս
Առաջին
իրականացնող մարմինների
Առաջին
Ինն
եռամՏարի
անվանումները
կիսամյակ ամիս
սյակ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
-

Դաս

Խումբ

Բաժին

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ
ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

այդ թվում`
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Գյուղատնտեսություն,
անտառային տնտեսություն,
ձկնորսություն և որսորդություն

04
2

1
10

11

12

Գյուղատնտեսություն
Աջակցություն գյուղի և
գյուղատնտեսության
աջակցության հիմնադրամին
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարության համակարգի
հիմնարկների համար
կենտրոնացված կարգով գույքի և
սարքավորումների ձեռքբերում
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն
Գյուղատնտեսական
միջոցառումների իրականացման
ծրագրեր
ԱՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

927 428.5

-

-

-

927 428.5

107.5

107.5
-

-

-

(927 536.0)

-

-

-

(927 536.0)

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
30 դեկտեմբերի 2020թ.

N 775-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 26-Ի
N 128-Ն ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ
12-Ի N 46-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին»
օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ և 9-րդ հոդվածի 1-ին կետերը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը և Արցախի
Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 702Ն որոշումը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել`
1) Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարության կանոնադրությունը` համաձայն N 1
հավելվածի.
2) Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը`
համաձայն N 2 հավելվածի:
2.
Ուժը
կորցրած
ճանաչել
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության
2017
թվականի
հոկտեմբերի
12-ի
«Արցախի
Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների
նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը
հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
2015 թվականի հուլիսի 14-ի N 457-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» N 46-Ն և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020
թվականի հունիսի 26-ի «Արցախի Հանրապետության տարածքային
կառավարման և զարգացման նախարարության կանոնադրությունը և
աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 128-Ն որոշումները:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 775-Ն որոշման
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1.
Արցախի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների նախարարությունը (այսուհետ` նաև նախարարություն)
գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում
է Արցախի Հանրապետության օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն
կանոնադրությամբ իր իրավասությանը վերապահված բնագավառներում Արցախի
Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը:
2. Նախարարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է
Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով:
3.
Նախարարության
լիազորությունները
սահմանվում
են
Արցախի
Հանրապետության
օրենքներով,
Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
հրամանագրերով, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով,
ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:
4. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի
Հանրապետության Սահմանադրությանը, Արցախի Հանրապետության օրենքներին,
Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին և այլ իրավական
ակտերին համապատասխան և դրանցով իրեն վերապահված լիազորությունների
շրջանակներում:
5. Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի
պատկերով և նախարարության հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր,
խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: Նախարարությունը կարող է
ունենալ Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով նախարարության
անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և
անհատականացման այլ միջոցներ:
6. Նախարարության համակարգը կազմված է նախարարից, նախարարի
տեղակալներից, խորհրդականներից, մամուլի քարտուղարից, օգնականներից և
ռեֆերենտներից,
նախարարության
աշխատակազմից,
նախարարության
կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմիններից, ինչպես նաև
նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություններից:
7. Նախարարության անվանումն է՝
1) հայերեն լրիվ անվանումը` Արցախի Հանրապետության տարածքային
կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն.
2) ռուսերեն լրիվ անվանումը` Министерство территориального управления и
инфраструктур Республики Арцах.
3) անգլերեն լրիվ անվանումը` The Ministry of territorial administration and
infrastructures of the Republic of Artsakh:
8. Նախարարության գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք
Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20-ի փողոց, N 1, կառավարության շենք:
2. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
9. Նախարարության նպատակներն են՝
1)
տարածքային
կառավարման
և
տեղական
ինքնակառավարման
բնագավառում պետական քաղաքականության մշակումը․
2) տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
գործունեության արդյունավետության բարձրացումը.
3) վարչատարածքային բարեփոխումների իրականացումը.
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4) վարչատարածքային արդյունավետ բաժանման ապահովման ուղղությամբ
առաջարկությունների ներկայացումը.
5) համայնքային ծառայության համակարգի զարգացման ապահովումը․
6) շրջանների և համայնքների համաչափ զարգացմանն ուղղված
նորարարական և ներդրումային ծրագրերի մշակումը.
7) Արցախի Հանրապետության համայնքներում աղբահանության և
սանիտարական մաքրման համակարգի ներդրման վերաբերյալ առաջարկությունների
մշակումը.
8) ընդերքի օգտագործման և պահպանության բնագավառների պետական
քաղաքականության մշակումը և իրականացումը.
9) Արցախի Հանրապետության ընդերքի պաշարների ողջամիտ օգտագործման
ու վերականգնման պետական քաղաքականության ձևավորումն ու կառավարումը.
10) անտառների կայուն կառավարման` պահպանության, պաշտպանության,
վերականգնման, անտառապատման և արդյունավետ օգտագործման ոլորտում
պետական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը.
11) իր իրավասության սահմաններում տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի և
քաղաքացիական
ավիացիայի
բնագավառների
գործունեության
պետական
կառավարումը, կարգավորումը, ինչպես նաև այդ բնագավառների պետական
քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը.
12) իր իրավասության սահմաններում տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի և
քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառների նորմատիվ իրավական ակտերի
կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը.
13) իր իրավասության սահմաններում տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի և
քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառներում մոբիլիզացիոն ծրագրերի մշակումն
ու արտակարգ իրավիճակներում գործող տրանսպորտային միջոցների, էլեկտրոնային
հաղորդակցության և ցանկացած այլ ցանցերի և կապի այլ միջոցների գործունեության
համակարգումը:
10. Նախարարության խնդիրներն են՝
1)
տեղական
ինքնակառավարման
ոլորտին
առնչվող
խնդիրների
բացահայտումը, դրանց կարգավորմանն ուղղված միջոցառումների (այդ թվում՝
իրավական կարգավորում պահանջող) իրականացման ապահովումը.
2) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև
փոխհարաբերությունների ապահովումը.
3) Արցախի Հանրապետության համայնքների զարգացման ռազմավարության
իրագործման ապահովումը.
4) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի գործունեության
արդյունավետության բարձրացման ապահովումը.
5) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից բնակչությանը
մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավմանը և այդ ծառայությունների
հասանելիության ընդլայնմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման ապահովումը.
6) Արցախի Հանրապետության համայնքներում գործարարության զարգացման
և ներդրումների ներգրավման համար բարենպաստ միջավայրի ապահովումը.
7) Արցախի Հանրապետության համայնքներում ենթակառուցվածքների
զարգացման, ինչպես նաև աղբահանության համակարգի ներդրման ապահովումը.
8) լիազորությունների ապակենտրոնացման քաղաքականության և դրա
իրականացման ծրագրերի մշակումը.
9) Արցախի Հանրապետությունում համայնքային ծառայության համակարգի
ներդրման և զարգացման ապահովումը.
10) ընդերքօգտագործման ոլորտում պետական քաղաքականության մշակման
ու իրականացման ապահովումը, ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման
սահմանված պահանջների ապահովումը.
11) ընդերքի ողջամիտ և համալիր օգտագործմանը նպաստելը.
12) ընդերքի մասին երկրաբանական և այլ տեղեկատվության պետական
ընդերքաբանական
փորձաքննության
ապահովումը,
երկրաբանական
տեղեկությունների միասնական համակարգի ստեղծման, վարման և տնօրինման
ապահովումը.
13) նախարարության իրավասության սահմաններում ընդերքի օգտագործման և
պահպանության ոլորտում պետական նորմավորման ապահովումը.
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14) օգտակար հանածոների պաշարների պետական հաշվեկշռի վարման,
օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով տրամադրված ընդերքի
տեղամասերի պետական հաշվառման, հանքավայրերի և օգտակար հանածոների
երևակումների պետական կադաստրի վարման աշխատանքների իրականացման
ապահովումը.
15)
պետական
անտառների
արտադրողականության
բարձրացման
միջոցառումների իրականացման, պետական անտառների կենսաբազմազանության
պահպանության և պետական անտառների բնապահպանական, սոցիալական և
տնտեսական ներուժի արդյունավետ օգտագործման ապահովումը.
16) տրանսպորտի համակարգում տեղեկատվության համակարգումը,
վերլուծությունը և կանխատեսումը.
17) տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
հետ տրանսպորտի բնագավառում գործունեության համակարգումը.
18) տրանսպորտի համալիր զարգացման, ամբողջական, արդյունավետ,
անվտանգ և որակյալ գործունեության կազմակերպման ապահովումը.
19) ուղևորափոխադրումների միասնական համակարգի կազմակերպումը.
20) տրանսպորտի շահագործման անվտանգության նկատմամբ հսկողության
իրականացման ապահովումը.
21) Արցախի Հանրապետության էներգետիկ անկախությանը նպաստելը, այդ
թվում` ներկրվող և տեղական էներգետիկ պաշարների տարատեսակումը և
արտադրական հզորությունների առավելագույն օգտագործման ապահովումը.
22)
էներգետիկայի
բնագավառում
մրցակցության
և
արդյունավետ
գործունեության խթանումն ու մրցակցային միջավայրի զարգացման համար
անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը.
23) էներգետիկական շուկաների ընդլայնման ապահովումը.
24) էներգետիկայի բնագավառում ներդրումների համար բարենպաստ
պայմանների ապահովումը, մասնավոր հատվածի կայացմանն ու զարգացման
նպաստումը.
25) տեղեկատվական ռեսուրսների և ծառայությունների, տեղեկատվական
համակարգերի, տեխնոլոգիաների և դրանց ապահովման միջոցների շուկայի
ձևավորման աջակցությունը.
26) Արցախի Հանրապետության տարածքում էլեկտրոնային հաղորդակցության
զարգացմանը նպաստելը.
27) Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքում էլեկտրոնային
հաղորդակցության ծառայությունների հասանելիության ապահովումը.
28) Արցախի Հանրապետությունում էլեկտրոնային հաղորդակցության
ծառայությունների մատուցման նպատակով էլեկտրոնային հաղորդակցության
բնագավառի զարգացմանը խթանելը.
29) ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմանը և ծառայությունների
տեսականու ավելացմանը խթանելը և ենթակառուցվածքների բնագավառում
ներդրումների տնտեսապես արդյունավետ օգտագործմանը նպաստելը.
30) թռիչքային անվտանգության և արդյունավետության, օդային տարածքի
օգտագործման պետական քաղաքականության հիմնադրույթների, միջազգային օդային
հաղորդակցություններին
վերաբերող
միջազգային
համաձայնագրերի
նախապատրաստումը,
քննարկումը
և
սահմանված
կարգով
Արցախի
Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը, քաղաքացիական ավիացիայի
բնագավառի միջազգային կազմակերպություններում Արցախի Հանրապետությունը
ներկայացնելը.
31) քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառի պետական կառավարման
իրականացումը, քաղաքացիական ավիացիայի և ոչ ռազմական պետական
ավիացիայի գործունեության, օդային երթևեկության սպասարկման, ինչպես նաև
ավիացիայի բնագավառում շահագործվող վերգետնյա միջոցների և մատուցվող
ծառայությունների ապահովության ու անվտանգության կանոնակարգումը և
վերահսկողությունը` Արցախի Հանրապետության օրենսդրության և Արցախի
Հանրապետության
միջազգային
պայմանագրերի
պահանջներին
նրանց
համապատասխանությունն
ապահովելու
համար
և
օդանավակայանների
շահագործման, օդային երթևեկության կառավարման, օդերևութաբանական,
աերոնավիգացիոն
տեղեկատվական,
տեխնիկական
և
այլ
վերգետնյա
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ծառայություններ մատուցող մարմինների նշանակումն ու դրանց գործունեության
վերահսկումը` քաղաքացիական ավիացիայում թռիչքային անվտանգության
ապահովման համար.
32) խաղաղ ժամանակ օդային երթևեկության սպասարկման, ինչպես նաև
«Ավիացիայի մասին» օրենքով սահմանված կարգով քաղաքացիական ավիացիայի
աերոնավիգացիոն հեռահաղորդակցության ծառայությունների և աերոնավիգացիոն
տեղեկատվության ծառայությունների կանոնակարգումը.
33) քաղաքացիական ավիացիայում մանրամասն ու համապարփակ
կանոնակարգերի հաստատումն ու ներդրումը, ընթացակարգերի կանոնակարգումը,
Արցախի Հանրապետության օդային տարածքի օգտագործման սահմանափակումների
ու արգելքների սահմանումը` ռազմական ավիացիային առնչվող մասով` դրանք
համաձայնեցնելով Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության
հետ.
34) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
ավիացիայի
համակարգում
գործունեություն
իրականացնելու
համար
համապատասխան
սերտիֆիկատներ,
լիցենզիաներ,
վկայականներ
և
թույլտվություններ տալը, օդանավերի թռիչքային պիտանիության, աերոնավիգացիոն
միջոցների ու այլ ավիացիոն սարքավորումների, թռիչքային անձնակազմերի, օդային
երթևեկության կարգավարների և օդանավերի տեխնիկական սպասարկման
անձնակազմերի վկայականների տալն ու վավերացումը, անհրաժեշտության դեպքում`
համապատասխան փորձագետների և մասնագետների ներգրավմամբ.
35) քաղաքացիական
ավիացիայի
համակարգում
գործունեություն
իրականացնող բոլոր շահագործողների, կազմակերպությունների ու ընկերությունների
շարունակական վերահսկողությունը և դրանց կողմից կատարվող աշխատանքների ու
մատուցվող ծառայությունների որակի վերահսկողության տեսչական ստուգումների
անցկացումը`
միջազգային
չափանիշներին
և
կանոնակարգերին
համապատասխանության ապահովման նպատակով.
36) Արցախի Հանրապետության տարածքում պատահարների և միջադեպերի
մասնագիտական քննությունը (պատահարների և միջադեպերի քննություն), այլ
պետությունում` Արցախի Հանրապետությունում գրանցված կամ Արցախի
Հանրապետության շահագործողի կողմից շահագործվող օդանավի հետ կապված նման
քննությանը մասնակցությունը, ապահովության հարցերում առկա միտումների
վերլուծությունը և ավիացիոն գործունեություն իրականացնողներին հետագա
վթարների կանխարգելման նպատակով համապատասխան տեղեկատվության
մատուցումը, Արցախի Հանրապետության տարածք թռիչքներ իրականացնող այլ
պետությունների օդանավերի տեսչական ստուգումների անցկացումը.
37) Արցախի Հանրապետության ավիացիոն անվտանգության ազգային ծրագրի
ներդրումը և վարումը.
38)
Արցախի
Հանրապետությունում
քաղաքացիական
ավիացիայի
բնագավառում որոնողական-փրկարարական աշխատանքների համակարգումը.
39)
քաղաքացիական
ավիացիայի
բնագավառում
միջազգային
կազմակերպությունների կողմից հրապարակված միջազգային ստանդարտների և
առաջարկվող գործելաձևերի կիրառումը.
40) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական օդանավերի պետական
ռեգիստրների վարումը.
41)
քաղաքացիական
ավիացիայի
բնագավառում
գործունեություն
իրականացնողներից ֆինանսական և արտադրական գործունեությանը վերաբերող
վիճակագրական բնույթի տվյալների հավաքագրումն ու գնահատումը, հավաքագրված
տվյալների և տեղեկությունների հիման վրա վարչական վիճակագրական
ռեգիստրների վարումը.
42) առևտրային նպատակներով իրականացվող օդային փոխադրումներին
թույլտվություններ տալը, թռիչքային անվտանգության ապահովման նպատակով նման
փոխադրումների նկատմամբ տեխնիկական, ֆինանսական և այլ պահանջների ու
պայմանների սահմանումը, թռիչքների շահագործման և քաղաքացիական ավիացիայի
բնագավառի գործունեության դադարեցումը և (կամ) կասեցումը և (կամ) փոփոխումը,
եթե նման շահագործումը կամ գործունեությունը վտանգում է թռիչքային
անվտանգությունը կամ չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին և
կանոնակարգերին.
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43) տրված թույլտվության` Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերով
(համաձայնագրերով)
իրականացվող
օդային
հաղորդակցությունների, պայմանների սահմանումը, ինչպես նաև կիրառվող
սակագների ու չվերթների ծրագրերի հաստատումը` համաձայնագրերով կամ տրված
թույլտվությամբ նախատեսված ծավալով.
44) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ
խնդիրների իրականացումը:
3. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
11. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման
նպատակով տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և
ենթակառուցվածքների ոլորտներում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝
1) ապահովում է Արցախի Հանրապետության կառավարության տարածքային
քաղաքականության մշակումը և դրա իրականացման ընթացքի նկատմամբ
հսկողությունը.
2) Արցախի Հանրապետության հանրապետական գործադիր մարմիններից,
տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից
ստանում
է
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության
տարածքային
քաղաքականությանը վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվությունը.
3) տարածքային համաչափ զարգացման ապահովման նպատակով քննարկում
և եզրակացություն է տալիս Արցախի Հանրապետության շրջաններում պետական
բյուջեով և այլ միջոցներով իրականացվող ծրագրերին.
4) իրականացնում է համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի կադրային
գործի վարման մեթոդական ղեկավարումը և վերահսկումը.
5) հաստատում է Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի
ղեկավարների կողմից իրականացվող իրավական և մասնագիտական հսկողության
ամենամյա աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև այդ ծրագրերում չընդգրկված
միջոցառումներին տալիս է համաձայնություն.
6) ապահովում է համայնքի ղեկավարի սեփական և պետության կողմից
պատվիրակված լիազորությունների ու համայնքի ավագանու լիազորությունների
իրականացման նկատմամբ իրավական հսկողության իրականացումը.
7)
իրականացնում
է
տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
լիազորությունների
նկատմամբ
իրականացված
հսկողության
արդյունքների
մշտադիտարկումը.
8) Արցախի Հանրապետության համայնքային բյուջեների ձևավորման և
կատարման
ընթացքում
իրականացնում
է
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված լիազորություններ.
9) Արցախի Հանրապետության համայնքների բյուջեների կատարման ընթացքի
նկատմամբ իրականացնում է մշտադիտարկում և անհրաժեշտության դեպքում
ձեռնարկում օրենքով սահմանված միջոցներ.
10) տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարցումով, սահմանված
կարգով տալիս է սեփական և պատվիրակված լիազորությունների հետ կապված
պաշտոնական պարզաբանումներ և խորհրդատվություններ.
11) իրականացնում է իրավական հսկողություն շրջանների վարչակազմերի
ղեկավարների ընդունած որոշումների նկատմամբ.
12) ապահովում է շրջանների վարչակազմերի գործունեության գնահատման
աշխատանքների իրականացումը և գնահատման արդյունքները ներկայացնում
Արցախի Հանրապետության Նախագահին.
13) մշակում է տարածքային զարգացման ռազմավարության և դրա
իրականացմանն ուղղված ծրագրեր.
14) համակարգում է շրջանների վարչակազմերի ընթացիկ գործունեության,
ինչպես նաև պետական կառավարման համակարգի այլ մարմինների հետ
վերջիններիս աշխատանքները.
15) մշակում և իրականացնում է համայնքային ծառայության բնագավառում
պետական քաղաքականությունը.
16)
հաստատում
է
տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական և մասնագիտական
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հսկողության ամենամյա աշխատանքային ծրագրեր, ինչպես նաև ծրագրերում
չընդգրկված համայնքներում իրավական և մասնագիտական հսկողություն
իրականացնելու վերաբերյալ տրամադրում է գրավոր համաձայնություն.
17)
մշակում
է
Արցախի
Հանրապետության
համայնքների
ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված առաջարկությունները և ապահովում
դրանց իրագործելիությունը.
18) մշակում է շրջաններում աղբահանության և սանիտարական մաքրման
արդյունավետ, համակարգված և միասնական քաղաքականությունը.
19) մշակում է Արցախի Հանրապետության բնակավայրերի աղբահանության և
սանիտարական մաքրման արդյունավետ սխեմաների, աղբավայրերի շահագործման և
աղբահանության պայմանագրային դաշտի բարելավման առաջարկներ.
20) մշակում է Արցախի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման
կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների նախագծեր.
21)
մշակում
է
համայնքների
տնտեսական
և
սոցիալական
ենթակառուցվածքների
զարգացմանն
ուղղված
պետական
աջակցության
տրամադրման մեխանիզմները.
22) աջակցում է բազմաբնակարան շենքի կառավարման ոլորտում իրավական
բարենպաստ դաշտի ձևավորմանը, սպասարկող ենթակառուցվածքների ստեղծմանն
ու զարգացմանը, նորարարական գործունեության և ժամանակակից տեխնոլոգիաների
ներդրմանը․
23) իրականացնում է համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու անդամների
արտահերթ ընտրությունների նշանակման իրավական ապահովումը.
24) ընտրական օրենսդրությանը համապատասխան՝ իրականացնում է
տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների գործընթացի
կազմակերպման աջակցության ապահովումը.
25) օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով Ստեփանակերտ
քաղաքում իրականացնում է իրավական հսկողություն.
26) ապահովում է նախարարության իրավասության շրջանակներում խաղաղ
ժամանակ
զորահավաքային
նախապատրաստության
և
քաղաքացիական
պաշտպանության աշխատանքների կազմակերպումն ու համակարգումը.
27) իր իրավասությունների սահմաններում մշակում է տրանսպորտի,
էներգետիկայի, կապի և քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառներին վերաբերող
իրավական ակտերը, ընդունում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի և քաղաքացիական
ավիացիայի բնագավառների գործունեությունը կարգավորող ենթաօրենսդրական
ակտեր.
28) իր իրավասության բնագավառներին հատկացված բյուջետային միջոցների
արդյունավետ օգտագործումը ապահովում և վերահսկում է.
29)
իր իրավասության սահմաններում համագործակցում է միջազգային
կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների կողմից ֆինանսավորվող
ծրագրեր իրականացնող գրասենյակների հետ.
30) իր իրավասությունների սահմաններում իրականցնում է պետական
մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններում մասնակցի (բաժնետիրոջ)
լիազորությունները, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների
ու պետական հիմնարկների կառավարումը.
31) իր իրավասության սահմաններում մասնակցում է հանրապետության
սոցիալ-տնտեսական ամենամյա ծրագրերի մշակմանը.
32) իր իրավասության սահմաններում լիցենզավորում է տրանսպորտի
բնագավառում և փոստային կապի ոլորտում օրենքով նախատեսված գործունեության
առանձին տեսակները:
12. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման
նպատակով ընդերքի ոլորտում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝
1) մշակում և իրականացնում է ընդերքօգտագործման ոլորտում պետական
քաղաքականությունը.
2) մշակում և իրականացնում է ընդերքի ողջամիտ և համալիր օգտագործման և
պահպանության պետական ծրագրեր.
3) մշակում է ընդերքօգտագործման ոլորտում իրավահարաբերությունները
կարգավորող իրավական ակտեր.
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4) մշակում ու ներդնում է ընդերքի պաշարների օգտագործման և
վերարտադրության տնտեսական մեխանիզմներ.
5) ապահովում է ընդերքի պաշարների տնտեսական գնահատումը և
հաստատումը.
6) իրականացնում է ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման հետ
կապված օրենսդրությամբ սահմանված լիազորություններ, իր իրավասության
սահմաններում տրամադրում է ընդերքօգտագործման համար անհրաժեշտ
թույլտվություններ ու համաձայնություններ.
7) սահմանում է լեռնահատկացման ակտի օրինակելի ձևը.
8) իր իրավասության սահմաններում ընդերքօգտագործման ոլորտում
իրականացնում է պետական փորձաքննություն.
9) իրականացնում է ընդերքի պաշարների միասնական հանրապետական
ֆոնդերի՝ հաշվեկշիռների, կադաստրների ու ռեգիստրների վարումը.
10) կուտակում և կառավարում է Արցախի Հանրապետության ընդերքի
պաշարների միասնական ֆոնդերը (ընդերքի և ընդերքի պաշարների մասին
երկրաբանական և այլ տեղեկատվության կուտակում, պահպանում, օգտագործման
տրամադրում և վերլուծություն).
11) մշակում է Արցախի Հանրապետության տարածքի երկրաբանական
ուսումնասիրության և երկրաբանահետախուզական աշխատանքների պետական
երկրաբանական փորձաքննության, երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման,
ընդերքի պաշարների հաստատման մեխանիզմները և ապահովում դրանց
իրականացումը.
12) իրականացնում է օգտակար հանածոների պաշարների պետական
հաշվեկշռի վարումը, օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով
տրամադրված ընդերքի տեղամասերի պետական հաշվառումը, հանքավայրերի և
օգտակար հանածոների երևակումների պետական կադաստրի վարումը.
13) իրականացնում է երկրաբանական տեղեկության միասնական համակարգի
ստեղծումը, վարումը և տնօրինումը.
14)
ապահովում
է
երկրաբանական
ուսումնասիրության
և
երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ծավալների ավելացումը և դրանց
պետական գրանցումը.
15)
կիրառում
է
ընդերքօգտագործման
բնագավառում
Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված սահմանափակումներ.
16) քննարկում և համաձայնեցնում է նախարարությանը համաձայնեցման
ներկայացված երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքային ծրագրերը,
օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծերը դրանց փոփոխությունները.
17)
ընդերքօգտագործողների
կողմից
ներկայացվող`
կատարված
երկրաբանական
ուսումնասիրությունների
վերաբերյալ
միջանկյալ
հաշվետվությունների, օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում
պաշարների շարժի տարեկան հաշվետվությունների հիման վրա իրականացնում է
վերլուծություն և ամփոփում ներկայացված տվյալները.
18) ձևավորում է երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների
կատարման պետական պատվերը.
19) իրականացնում է արդյունաբերական նշանակությունը կորցրած կամ
հետագա աշխատանքների արդյունքում չհավաստված պաշարների դուրսգրման
նյութերի փորձաքննություն՝ համապատասխան եզրակացությունների տրամադրմամբ.
20)
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ
սահմանված
իր
իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է բնական պաշարների ողջամիտ
օգտագործման ու վերարտադրության բնագավառի պետական քաղաքականության ու
ռազմավարության մշակում և դրանց իրականացման մշտադիտարկում.
21) մշակում է ընդերքի պաշարների ողջամիտ օգտագործման և վերականգնման
տնտեսական մեխանիզմներ և բնական ռեսուրսների կառավարման բնագավառում
պետական ծրագրեր․
22) ստեղծում և վարում է ընդերքի պաշարների կադաստրներ ու ռեգիստրներ.
23) իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության հողային
հաշվեկշռի նախագծի վերաբերյալ տրամադրում է առաջարկություններ և կարծիք:

36

13. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման
նպատակով անտառների կայուն կառավարման ոլորտում իրականացնում է հետևյալ
գործառույթները՝
1) անտառային օրենսդրությանը համապատասխան իրականացնում է
պետական անտառների տիրապետումը և օգտագործումը.
2) մշակում և իրականացնում է պետական քաղաքականությունը.
3) իրականացնում է անտառների դասակարգումը՝ ըստ գործառնական
նշանակության.
4) կազմակերպում է Արցախի Հանրապետության պետական անտառային
տնտեսությունների վարումը.
5) հաստատում է պետական անտառների անտառաշինական նախագծերը.
6) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության պետական անտառային
կադաստրի վարումը, անտառային հողերի պետական հաշվառումը.
7) մշակում է անտառների արտադրողականության բարձրացմանը,
անտառավերականգնմանը, անտառապատմանը և խնամքին ուղղված նպատակային
ծրագրեր.
8) իրականացնում է անտառային հողերի բերրիության բարձրացումն ու
պահպանումը, ապահովում դրանց նպատակային օգտագործումը.
9) կազմակերպում է հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումների
իրականացումը, անտառային հրդեհների հայտնաբերման ու կանխման, անտառների
վնասատուների և հիվանդությունների վնասակարության կանխարգելումը.
10) իրականացնում է անտառների մշտադիտարկում.
11) իրականացնում է անտառների կայուն կառավարման բնագավառում
միջազգային համագործակցություն.
12) տրամադրում է համայնքային անտառային հողերում անտառային
տնտեսության վարման և անտառօգտագործման հետ չկապված շինարարական,
պայթեցման,
օգտակար
հանածոների
արդյունահանման,
մալուխների,
խողովակաշարերի և այլ հաղորդակցուղիների անցկացման, հորատման և այլ
աշխատանքների կատարման նպատակով հողերի նպատակային նշանակության
փոփոխման, ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների իրականացման
համար թույլտվություն:
14. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման
նպատակով տրանսպորտի ոլորտում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝
1) ապահովում է տրանսպորտի համալիր զարգացման, ամբողջական,
արդյունավետ, անվտանգ և որակյալ գործունեության կազմակերպումը.
2) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է տրանսպորտի
բնագավառում գործունեության առանձին տեսակների սակագների ձևավորումը.
3) ապահովում է տրանսպորտի շահագործման անվտանգության նկատմամբ
հսկողության իրականացումը.
4) ապահովում է ուղևորատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի երթուղային
ցանցի
բարեփոխման,
ուղևորափոխադրումների
միասնական
համակարգի
կազմակերպման և ներդաշնակեցման, ավտոկայարանային ծառայությունների
համալիրի բարելավման և ընդլայնման, ինչպես նաև ուղևորների սպասարկման
բարելավմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը.
5) ապահովում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի հաղորդակցության ուղիների,
ճանապարհային ցանցի կատարելագործման և ներդաշնակեցման ռազմավարության
քաղաքականության մշակումը և իրականացումը.
6)
Արցախի
Հանրապետության
միջպետական
և
հանրապետական
նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գովազդի մասին Արցախի
Հանրապետության օրենսդրության պահպանման, գովազդ տեղադրելու համար վճարի
հաշվարկման և վճարման նկատմամբ վերահսկողությունը.
7) հաստոցների, սարքավորումների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի, որոնք
կարող են որակվել որպես անհատապես որոշվող գույք, ինչպես նաև ինքնագնաց
ճանապարհաշինարարական,
շինարարական
և այլ
մեքենամեխանիզմների,
երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների, թռչող և լողացող ապարատների ու
սարքավորումների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի հաշվառումը.
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8) իրականացնում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառի իրավական
ակտերի, լիցենզիաների և միջազգային թույլտվությունների պահանջների կատարման
նկատմամբ վերահսկողությունը.
9) մասնակցում է ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների
ցանցի զարգացմանը, շինարարությանը, նորոգման ու պահպանման ծրագրերի
մշակման աշխատանքներին:
15. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման
նպատակով
էներգետիկայի
բնագավառում
իրականացնում
է
հետևյալ
գործառույթները՝
1) էներգետիկայի բնագավառի կայուն զարգացման, անվտանգության
ապահովման և էներգամատակարարման հուսալիության ռազմավարական ծրագրերի
մշակումն ու միջոցառումների կենսագործումը.
2) էներգետիկայի բնագավառի վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերի նախագծերի նախապատրաստմանը մասնակցությունը.
3)
տեղական
էներգետիկական
պաշարների
(հատկապես`
հիդրոէներգետիկական), էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների արդյունավետ
օգտագործման տնտեսական ու իրավական մեխանիզմների մշակման և կիրառման
ապահովումը.
4) գիտատեխնիկական առաջընթացի
և նոր`
էներգաարդյունավետ
տեխնոլոգիաների ներդրման, կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման
միջոցառումների իրականացումը.
5) էներգետիկայի բնագավառում էներգետիկական շուկաների, այդ թվում`
տարածաշրջանային, ընդլայնման միջոցառումների մշակումն ու իրականացումը.
6) էներգետիկայի բնագավառի և էներգախնայողության ստանդարտացման
նորմատիվ փաստաթղթերի մշակման (տեխնիկական կանոնակարգեր, ազգային
ստանդարտներ և այլն) կազմակերպումը և սահմանված կարգով դրանց հաստատումը.
7) օտարերկրյա պետությունների հետ Արցախի Հանրապետության
համագործակցության զարգացմանն ուղղված համաձայնագրերի և միջկառավարական
պայմանագրերի նախագծերի, նպատակային ծրագրերի մշակմանը մասնակցությունը.
8) Արցախի Հանրապետության կառավարություն ու միջազգային դոնոր
կազմակերպություններին`
էներգետիկայի
բնագավառի
զարգացմանն
ու
վերակառուցմանն ուղղված միջազգային վարկային ծրագրերի նախագծերի մշակումը
և ներկայացումը, հաստատված վարկային ծրագրերն իրականացնող գրասենյակների
աշխատանքի համակարգումը.
9)
էներգետիկայի
բնագավառում
և
էներգասպառման
ոլորտում
էներգատեղակայանքների անվտանգ շահագործման նկատմամբ օրենքով սահմանված
կարգով տեխնիկական վերահսկողության իրականացումը.
10) սահմանված կարգով այլ պետությունների, օտարերկրյա անձանց, ինչպես
նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ էներգետիկայի բնագավառի
տնտեսական, ֆինանսական, գիտատեխնիկական և համագործակցության այլ ձևերի
զարգացման միջոցառումների իրականացումը:
16.
Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման
նպատակով կապի բնագավառում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝
1) էլեկտրոնային հաղորդակցության ոլորտի զարգացման քաղաքականության
մշակումը և իրականացումը.
2)
Արցախի
Հանրապետության
էլեկտրոնային
հաղորդակցության
համընդհանուր ծառայությունների մատուցման քաղաքականության նպատակների
մշակումը և իրականացումը.
3) արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու, ռազմական դրության կամ մեկ այլ
արտակարգ իրավիճակի պարագայում դրա տևողության ամբողջ ընթացքում
պատասխանատվության ստանձնում՝ էլեկտրոնային հաղորդակցության բոլոր
ցանցերի կամ ծառայությունների, կամ դրանցից ցանկացածի շահագործման և
կառավարման համար, ինչպես նաև տեղեկատվական և փոստային կապի ցանցերի
գործունեության ապահովումը, համակարգումն ու կառավարումը.
4) ռադիոհաճախականության տիրույթի պաշտպանության ու պահպանման
նորմերի և դրանց կիրառման կարգի սահմանումը և տեխնիկական վերահսկումը.
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5) ռադիոհաճախականության տիրույթի բաշխումը, օգտագործման որոշակի
նպատակների համար ռադիոհաճախականության տիրույթի որոշակի հատվածների
առանձնացումը.
6) փոստային կապի և տեղեկատվայնացման ոլորտներում գործող
լիցենզիաների և նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման նկատմամբ
վերահսկողությունը, ինչպես նաև կապի և տեղեկատվայնացման ոլորտներում գործող
կանոնների և նորմերի պահպանման նկատմամբ տեխնիկական վերահսկողությունը.
7) հեռահաղորդակցության արբանյակների ուղեծրային դիրքի օգտագործման
պայմանների կարգավորման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը.
8) փոստային օբյեկտների դասիչների սահմանումը.
9)
նամակագրական
թղթակցության՝
փոստարկղերից
հավաքման
հաճախականության և փոստային առաքանիների անցման դրամական միջոցների
փոստային փոխադրությունների իրականացման հսկիչ ժամկետների սահմանումը.
10) էլեկտրոնային հաղորդակցության վերջնակետային սարքավորումների
արտադրության,
ներմուծման,
իրացման
և
օգտագործման
նկատմամբ
վերահսկողությունը:
17. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման
նպատակով քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառում իրականացնում է հետևյալ
գործառույթները՝
1) քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպություններում
Արցախի Հանրապետության շահերը ներկայացնելը.
2) քաղաքացիական օդանավերի պետական ռեգիստրների վարումը.
3) օդանավերի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատներ տալու
(ճանաչելու), սերտիֆիկատների գործողության ժամկետները երկարաձգելու,
կասեցնելու կամ դադարեցնելու նպատակով օդանավի թռիչքատեխնիկական և
ռեսուրսային վիճակի ուսումնասիրումը` դրանց պիտանիությունը որոշելու համար.
4) օդանավերի, դրանց սարքավորումների ու արտադրատեսակների
տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման, ձևափոխման և այլ աշխատանքներ
կատարող ընկերությունների ու կազմակերպությունների սերտիֆիկացումը, ինչպես
նաև ինժեներատեխնիկական մասնագետների որակավորումը.
5) օդանավերի թռիչքային պիտանիության և տեխնիկական սպասարկման ու
վերանորոգման սերտիֆիկատների վավերականության ժամանակահատվածում
դրանց համապատասխանության ստուգումների և վերահսկողության իրականացումը.
6) թռիչքատեխնիկական ուսումնասիրությունների և փորձարկումների
կատարումը` օդանավին հատուկ թռիչքի թույլտվություն տալու նպատակով, երբ
օդանավին թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատ չի կարող տրվել.
7) օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով
քաղաքացիական ավիացիայի համակարգում պետական ու ծառայողական գաղտնիք
կազմող
տեղեկությունների
պաշտպանության
իրականացումը
և
դրանց
համապատասխան գործավարության կազմակերպումը.
8) օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով
քաղաքացիական ավիացիայի համակարգում զորահավաքային ու քաղաքացիական
պաշտպանության աշխատանքների իրականացմանը մասնակցությունը և դրանց
համապատասխան գործավարության կազմակերպումը.
9) օդանավ շահագործողի սերտիֆիկատ հատկացնելու համար նախատեսված
պահանջների սահմանումը և կանոնակարգումը.
10) օդանավ շահագործողի սերտիֆիկատ ունեցող անձանց ավիացիոն
տեսչական ստուգումների և վերահսկողության իրականացումը.
11)
օդային
տարածքի
օգտագործման
պետական
կարգավորման
իրականացումը.
12)
քաղաքացիական
ավիացիայի
բնագավառում
գործող
կազմակերպությունների
համար
պարտադիր
կիրառման
ենթակա
հաղորդագրությունների ձևերի ու ցանկի, ինչպես նաև դրանց կիրառման կարգի
սահմանումը:
18. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման
նպատակով իրականացնում է նաև հետևյալ գործառույթները՝
1) ներդնում է օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով
համապատասխան վարչական վիճակագրական հաշվետվություններ (հարցաթերթեր,
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տեղեկանքներ և այլն) և դրանց միջոցով վարում է հավաքագրված տվյալների ու
տեղեկությունների վարչական վիճակագրական ռեգիստրներ․
2) կազմակերպում և իրականացնում է նախարարության տեղեկատվական
քաղաքականությունը և հասարակայնության հետ կապերը.
3) ապահովում է նախարարության իրավասությանը վերապահված
բնագավառներում այլ պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ
սահմանված կարգով համագործակցություն.
4) ապահովում է նախարարության իրավասության սահմաններում միջազգային
գործունեության և միջազգային կապերի իրականացումը.
5) ապահովում է Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի
(համաձայնագրերի) նախագծերի նախապատրաստման, կնքման աշխատանքները,
ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների
կատարման աշխատանքներին մասնակցություն.
6) նախարարության իրավասության սահմաններում իրականացնում է
պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններում մասնակցի
(բաժնետիրոջ) լիազորություններ, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունների ու պետական հիմնարկների կառավարում.
7) իրականացնում է նախարարության իրավասությանը վերապահված
բնագավառներին առնչվող իրավական ակտերի նախագծերի քննարկում և դրանց
վերաբերյալ կարծիքների ու առաջարկությունների տրամադրում.
8) իրականացնում է օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու
կազմակերպությունների կողմից նախարարության համակարգին տրամադրվող
վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի
կառավարում և ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների
մշտադիտարկում.
9) իրականացնում է նախարարության համակարգի (ենթակայության)
ընկերությունների ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության մշտադիտարկում.
10) ապահովում է նախարարության բնագավառի միջնաժամկետ ծախսերի
ծրագրերի, հայտերի և դրանց հիմքում դրվող առանձին եկամուտների գծով
բյուջետային մուտքերի կանխատեսումների կազմման և ներկայացման գործընթացը.
11)
քննարկում
է
նախարարության
գործունեությանը
վերաբերող`
քաղաքացիների նամակները (դիմումները և բողոքները).
12) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ
գործառույթներ:
4. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ
19. Նախարարությունը գլխավորում և նախարարության համակարգի մեջ
մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների գործունեությունը
կառավարում է Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարը (այսուհետ՝ նախարար), որը պաշտոնի
նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով և հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահին:
20. Նախարարն ունի տեղակալ (տեղակալներ), որին (որոնց) պաշտոնի
նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
21. Նախարարն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով,
Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական
ակտերով:
22. Նախարարն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
իրեն վերապահված խնդիրներն ու գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված
բնագավառներում քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող
իրավիճակի գնահատման և վերլուծության, հեռանկարային զարգացման ապահովման
համար:
23. Նախարարը՝
1) իր իրավասության սահմաններում ընդունում է ենթաօրենսդրական
իրավական ակտեր.
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2) ղեկավարում, համակարգում և վերահսկում է նախարարության և
նախարարության
համակարգի
մեջ
մտնող
պետական
մարմինների
և
կազմակերպությունների
ընթացիկ
գործունեությունը,
պատասխանատու
է
նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման
համար.
3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով
սահմանված գործունեության բնագավառների, նպատակների ու խնդիրների
վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի
Հանրապետության Նախագահին և կառավարություն.
4) իրականացնում է նախարարության աշխատակազմի կառավարումը`
օրենքով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված իրավասությունների
սահմաններում.
5) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ և տալիս
ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության կամ
նախարարության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի Հանրապետության կամ
նախարարության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև
վերալիազորման իրավունքով.
6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և
դեպքերում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության
համակարգի աշխատողներին, նշանակումներ է կատարում նախարարության
քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ
կիրառում է խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ.
7) տրամադրում է արձակուրդ նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին՝
Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված
կարգին համապատասխան.
8) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը
համապատասխան՝
սահմանում
է
նախարարության
աշխատակազմի
կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասության սահմանները.
9) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև.
10) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ.
11) հաստատում է նախարարության կառավարման ոլորտում գործող
պետական մարմնի տարեկան գործունեության ծրագիրը.
12) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների
սահմաններում նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի
ղեկավարին տալիս է պարտադիր կատարման ենթակա հանձնարարականներ և
հսկում է դրանց կատարման ընթացքը.
13) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ և
այլ իրավական ակտերով նախատեսված իր լիազորությանների սահմաններում
կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում իր տեղակալների, նախարարության
համակարգի պետական մարմնի ղեկավարի, նախարարության աշխատակազմի
ղեկավարի, նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների
ղեկավարների, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական
ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հիմնարկների ղեկավարների` Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրության
պահանջներին
հակասող
հրամանները,
հրահանգները, հանձնարարագրերը, կարգադրությունները և ցուցումները.
14) լսում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է
ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմնի և
կազմակերպությունների գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություններն ու
տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները,
հաստատում նախարարության մարմինների տարեկան պահպանման ծախսերի
նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական հաշվետվությունների
արժանահավատության վերստուգման արդյունքները.
15) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության կողմից պետական
գույքի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման, աշխատակազմին ամրացված
պետական սեփականության պահպանության ու օտարման նկատմամբ.
16) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան՝
կառավարության
հաստատմանն
է
ներկայացնում
նախարարության
և
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նախարարության
համակարգի
մեջ
մտնող
պետական
մարմնի
և
կազմակերպությունների կանոնադրությունները և կառուցվածքները.
17) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է
ներկայացնում նախարարության համակարգի աշխատողների թիվը.
18) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
շնորհում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային
աստիճաններ.
19) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
նախարարության համակարգի աշխատողներին ներկայացնում է Արցախի
Հանրապետության պետական պարգևներով պարգևատրման.
20) ստեղծում է խորհրդակցական մարմիններ.
21) իր լիազորության սահմաններում հիմնում է պարգևներ.
22) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում
համաձայնություն է տալիս նախարարության համակարգի պետական մարմնի
պաշտոնում նշանակում կատարելու համար.
23) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
24. Նախարարի բացակայության դեպքում, նրա հանձնարարությամբ,
նախարարի պարտականությունները կատարում է նախարարի տեղակալը
(տեղակալներից մեկը):
25. Նախարարի տեղակալը՝
1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները՝
նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման իրեն
հանձնարարված բնագավառներում.
2) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է նախարարության՝ իրեն
հանձնարարված բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար
անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը՝ նախարարության համակարգի
պետական մարմինների և նախարարության կառավարման ոլորտում գործող
կազմակերպությունների աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված
ստորաբաժանումների միջոցով տալով ցուցումներ ու հանձնարարականներ.
3) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան՝ իրեն
հանձնարարված բնագավառներում նախարարության համակարգի մարմիններին
տալիս
է
հանձնարարականներ
և
առաջադրանքներ,
վերահսկողություն
իրականացնում դրանց կատարման նկատմամբ.
4) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ
քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները.
5) համակարգում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարության
համակարգի մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների մասնագիտական
ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը.
6) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական
կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ.
7)
իրեն
հանձնարարված
բնագավառներում
համակարգում
է
համապատասխան
զարգացման
ծրագրերի
մշակման
և
իրականացման
աշխատանքները.
8) նախարարին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն իրեն
հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ.
9) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի
հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և
արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին.
10) նախարարին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է
առաջարկություններ նրանց վերաբերող հարցերի մասին.
11) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ.
12) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ
իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ:
26. Նախարարը կարող է ունենալ մամուլի քարտուղար և ռեֆերենտներ, որոնց
միջև սահմանում է պարտականությունների բաշխումը:
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27. Նախարարության առջև դրված խնդիրներն ու գործառույթներն
արդյունավետ իրականացնելու, տիրող իրավիճակի գնահատման և վերլուծության,
հեռանկարային զարգացման նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է կոլեգիա,
որը`
1) օժանդակում է նախարարության գործունեության ռազմավարական
պլանավորման, քաղաքական որոշումների կայացման, միջոցառումների ծրագրերի
մշակման գործընթացներին.
2) նպաստում է ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, գնահատմանը և
այդ գործընթացներին քաղաքացիական հասարակության մասնակցությանը.
3)
մշակում
և
ներկայացնում
է
նախարարության
կառավարման
արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ առաջարկություններ․
4) աջակցում է նախարարության խնդիրների և նպատակների առավել
արդյունավետ
իրականացմանը՝
ներկայացնելով
առաջարկություններ
ու
դիտողություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության
առավել արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ.
5) հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ անձանց
մասնակցությամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու
տեսակետները նախարարության խնդիրների և նպատակների իրականացման
վերաբերյալ.
6) ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ`
ա.
նախարարության
կողմից
շրջանառվող
իրավական
ակտերի,
հայեցակարգերի, ռազմավարությունների ու միջոցառումների ծրագրերի նախագծերի
վերաբերյալ և աջակցում է հանրային քննարկումների կազմակերպմանն ու
իրականացմանը,
բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր և
ոլորտային քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության
կողմից իրականացվող այլ աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ,
գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության որակի վերաբերյալ:
28. Նախարարին անմիջական հաշվետու են նախարարի տեղակալները,
աշխատակազմի
ղեկավարը,
ենթակա
պետական
մարմինների,
կազմակերպությունների և հիմնարկների ղեկավարները, նախարարի խորհրդականը,
օգնականը, մամուլի քարտուղարը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների
ղեկավարները:
5. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ
29. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարության
(այդ թվում՝ նրա կազմում գործող գործակալությունների ու տեսչությունների)՝
օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված
լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև
քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նախարարության մասնակցության
ապահովումն է:
30. Նախարարության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ
չունեցող պետական կառավարչական հիմնարկ է, որն Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ,
ենթակա է հաշվառման իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի
կողմից:
31. Նախարարության աշխատակազմը գործում է Քաղաքացիական օրենսգրքի,
«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքի, այլ օրենքների ու
իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և
սույն կանոնադրության հիման վրա:
32. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ,
ամրացված գույք, իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության
անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային
իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես
հայցվոր կամ պատասխանող:
33. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության
զինանշանի պատկերով և իր հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր,
խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ:
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34.
Նախարարության
աշխատակազմը
չի
կարող
իրականացնել
ձեռնարկատիրական գործունեություն: Նախարարության աշխատակազմի կատարած
գործառույթների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն
պետական տուրք` օրենքով սահմանված չափով և կարգով:
35. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն
իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարության
աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև նախարարության
լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները
կատարվում են «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով:
36. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար
պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը:
37.
Նախարարության
աշխատակազմի
անվանումն
է`
«Արցախի
Հանրապետության
տարածքային
կառավարման
և
ենթակառուցվածքների
նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ:
38. Նախարարության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` քաղաք
Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20-ի փողոց, N 1, կառավարության շենք:
6. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ
39. Նախարարության աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով
ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև
Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքների միջոցով
ձեռքբերված և աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը
հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային իրավունքները), որը
հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի Հանրապետության կառավարության
որոշմամբ նախարարության աշխատակազմին կարող է վերապահվել նաև պետական
բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավասություն:
40. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած
ժամանակ վերցնելու իր կողմից նախարարության աշխատակազմին հանձնված գույքը:
41. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական
ակտերով և իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով իր
գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան
օգտագործելու, տիրապետելու և տնօրինելու իրեն հանձնված գույքը:
42. Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից նախարարության
աշխատակազմին հանձնված գույքը ենթակա է հաշվառման՝ կառավարության
սահմանած կարգով:
7. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
43. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը ներառում է նրա
կառուցվածքային
ստորաբաժանումները
(վարչություններ
և
բաժիններ)
և
առանձնացված ստորաբաժանումները (գործակալություններ, տեսչություններ):
44. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները հաստատում է նախարարը:
45. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները
հաստատում
է
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը` նախարարի ներկայացմամբ:
46. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն
օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում՝ նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
նախատեսված ծառայությունների մատուցման, վերահսկողության գործառույթներ և
պատասխանատվության միջոցներ կիրառող մարմին է:
47. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն
իրականացնում է նաև նախարարության աշխատակազմի առանձին գործառույթները
կամ դրանց մի մասը և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից:
48.
Առանձնացված
ստորաբաժանումն
իրավունք
ունի
Արցախի
Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային ու անձնական
ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես
գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
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49. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն ունի
Արցախի
Հանրապետության
զինանշանի
պատկերով
և
նախարարության
աշխատակազմի ու իր՝ հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և
անհատականացման այլ միջոցներ:
8. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
50. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը և նախարարը՝ օրենքով և սույն
կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում:
Նախարարության աշխատակազմը ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի
ղեկավարը, որին օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից
ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
51. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝
1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի
գործունեությունը.
2) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կանոնադրությունը և
դրանում կատարում փոփոխություններ.
3) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և
չափը.
4) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը.
5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և
օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:
52. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական
ակտերով, նախարարի որոշումներով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված
լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի
ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ
իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության կառավարության և նախարարի
որոշումների, սույն կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ
կատարելու համար:
53. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված
կարգով գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը
պատճառված գույքային վնասի համար: Նախարարության աշխատակազմի
ղեկավարի լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ
պատճառված նյութական վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու
համար:
54. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող կարգադրությունները,
հրամաններն ու հրահանգները և դրանց չկատարման համար չի կարող ենթարկվել
պատասխանատվության:
55. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ
պաշտոնական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան
փոխարինում է նրա տեղակալը կամ կառուցվածքային ստորաբաժանումների
ղեկավարներից մեկը՝ նախարարի հրամանով:
56. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը՝
1) առանց լիազորագրի՝ իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս
Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության
սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող,
տալիս է լիազորագրեր՝ դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ
գործողություններ իրականացնելու համար.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով, Արցախի Հանրապետության
կառավարության և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է
հիմնարկին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները.
3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության
անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով
լիազորագրեր.
4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների
սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից)
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ազատում է նախարարության աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց նկատմամբ
կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ.
5) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ.
6) ապահովում է աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերին
համապատասխան` անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների
իրականացումը.
7) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված
իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր
կատարման ցուցումներ.
8)
նախարարի
հաստատմանն
է
ներկայացնում
նախարարության
աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ
թվում՝ ապահովում է նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական
հաշվառումը վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը,
նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի
տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, միջոցներ է
ձեռնարկում ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման
համար.
9) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ նախարարության
աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ.
10)
կազմակերպում
է
նախարարության
բյուջեի
նախագծի
նախապատրաստական աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների
ծախսերի կատարումը.
11)
կազմակերպում
է
նախարարությունում
քննարկումների
և
խորհրդակցությունների անցկացումը.
12) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված
ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը.
13) նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները,
ինչպես նաև կարգադրությունները.
14) ապահովում է համագործակցությունն Արցախի Հանրապետության
պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ.
15) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական
սպասարկման աշխատանքները.
16) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
57. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը ղեկավարում է
նախարարության
աշխատակազմի
ֆինանսական
և
հաշվապահական
ծառայությունները, գործում է նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի
անմիջական ենթակայությամբ և իրականացնում «Գանձապետական համակարգի
մասին» օրենքով իր վրա դրված լիազորությունները:
58.
Նախարարության
աշխատակազմի
գլխավոր
ֆինանսիստը
պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախարարության
աշխատակազմի
ֆինանսական,
բյուջետային,
հարկային,
վիճակագրական,
պարտադիր վճարների հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար:
9. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
59.
Նախարարության
աշխատակազմն
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և
համապատասխան մարմիններին ներկայացնում է ֆինանսական, հարկային,
մաքսային, պարտադիր վճարների և վիճակագրական հաշվետվություններ,
հաշվարկներ, հայտարարագրեր:
60.
Նախարարության
աշխատակազմի
գործունեության
տարեկան
ֆինանսական հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի
(վերստուգման)՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:
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10. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ
61. Նախարարության աշխատակազմի վերակազմակերպման և
գործունեության դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

նրա

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 775-Ն որոշման

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
1. Վարչություններ
1) Տարածքային
կառավարման
և
տեղական
ինքնակառավարման
քաղաքականության վարչություն
2) Իրավաբանական և վերահսկողական վարչություն
3) Ֆինանսատնտեսական վարչություն
4) Տրանսպորտի և քաղաքացիական ավիացիայի վարչություն
2. Բաժիններ
1) Քաղաքացիական
պաշտպանության
և
զորահավաքային
նախապատրաստության բաժին
2) Ընդերքօգտագործման ոլորտի կառավարման բաժին
3) Անտառների կայուն կառավարման և անտառաշինական ծրագրերի
իրականացման բաժին
4) Հասարակայնության հետ կապերի բաժին
5) Կապի, հեռահաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
բաժին
6) Էներգետիկայի բաժին
7) Անձնակազմի կառավարման բաժին
II. Առանձնացված ստորաբաժանումներ
1) Էներգետիկայի պետական տեսչություն
2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչություն
3) Հեռահաղորդակցության հանրապետական գործակալությունֈ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
30 դեկտեմբերի 2020թ.

N 776-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի N 44-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 12-ի «Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 44-Ն
որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.
1) 1-ին կետում «(այսուհետ՝ պետական նախարար)» բառերը
փոխարինել «(այսուհետ նաև՝ պետական նախարար)» բառերով.
2) 2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 2.1-ին
կետ.
«2.1. Պետական նախարարի համակարգը կազմված է պետական
նախարարից, պետական նախարարի խորհրդականներից, պետական
նախարարի օգնականներից, պետական նախարարի աշխատակազմից
(այսուհետ նաև՝ աշխատակազմ), պետական նախարարի կառավարման
ոլորտում գործող պետական մարմիններից, ինչպես նաև պետական
նախարարի ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություններից: Պետական նախարարն իր համակարգի մեջ մտնող
պետական մարմինների և կազմակերպությունների նկատմամբ վերադաս
մարմին է:».
3) 3-12-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«3. Պետական մարմնի լրիվ անվանումն է`
հայերեն` Արցախի Հանրապետության պետական նախարար.
ռուսերեն` Гօсударственный министр Республики Арцах.
անգլերեն` State minister of the Republic of Artsakh:
4. Պետական նախարարի աշխատակազմն իր գործունեությունն
իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը,
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան:
5. Աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի
պատկերով և իր հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշներ
և անհատականացման այլ միջոցներ:
6. Աշխատակազմը պետական կառավարչական հիմնարկ է, որն
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթակա է
հաշվառման իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող
մարմնի կողմից:
7. Աշխատակազմը, իր իրավասության սահմաններում, Արցախի
Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և
անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ,
դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
8. Աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ:
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9. Աշխատակազմը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական
գործունեություն:
10.
Աշխատակազմն
իր
ֆինանսական
գործառնություններն
իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Աշխատակազմի
կարիքների համար գնումները կատարվում են «Գնումների մասին» օրենքով
նախատեսված կարգով:
11. Աշխատակազմի պարտավորությունների համար պատասխանատվություն է կրում Արցախի Հանրապետությունը:
12. Աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` քաղաք Ստեփանակերտ,
Փետրվարի 20-ի փողոց, N 1, կառավարության շենք:».
4) 13-րդ
կետի
5-րդ
ենթակետից
հետո
լրացնել
հետևյալ
բովանդակությամբ նոր՝ 5.1-ին ենթակետ.
«5.1) ապահովում է Արցախի Հանրապետության շրջակա միջավայրի
պահպանության
ու
բնական
ռեսուրսների
(բացառությամբ
ընդերքօգտագործման և անտառօգտագործման) արդյունավետ օգտագործման
բնագավառներում
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության
քաղաքականության իրականացումը.».
5) 18-րդ կետում՝
ա.
7-րդ
ենթակետի
«առանձնացված
ստորաբաժանումների
ղեկավարների,»
բառերից
հետո
լրացնել
«պետական
նախարարի
համակարգում գործող պետական մարմինների ղեկավարների,» բառերը,
բ. 13-14-րդ ենթակետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«13) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ,
ստեղծել խորհրդակցական մարմիններ.
14) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր
լիազորությունների սահմաններում պետական նախարարի կառավարման
ոլորտում գործող պետական մարմինների և պետական նախարարի
ենթակայությանը
հանձնված
պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպությունների ղեկավարներին տալիս է պարտադիր կատարման
ենթակա հանձնարարականներ և հսկում դրանց կատարման ընթացքը.»,
գ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 15-16-րդ ենթակետեր.
«15) ղեկավարում, համակարգում և վերահսկում է պետական
նախարարի կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմինների,
պետական նախարարի ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ
առևտրային
կազմակերպությունների
ընթացիկ
գործունեությունը,
պատասխանատու է պետական նախարարի առջև դրված խնդիրների ու
գործառույթների իրականացման համար.
16) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
30 դեկտեմբերի 2020թ.

N 779-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020
ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 26-Ի N 129-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի
հունիսի 26-ի «Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի
կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու և
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 17-ի
N 167-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 129-Ն որոշման N 1
հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) 1-ին կետում «գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է»
բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի
կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմին է» բառերով.
2) 14-րդ կետում «Նախագահին» բառը փոխարինել «կառավարությանը և
պետական նախարարին» բառերով.
3) 15-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանել «Արցախի Հանրապետության
Նախագահին և» բառերը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
30 դեկտեմբերի 2020թ.

N 780-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ
ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 26-Ի
N 126-Ն ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020
ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 25-Ի N 124-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին»
օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ և 9-րդ հոդվածի 1-ին կետերը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 702-Ն
որոշումը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել՝
1) Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և
սպորտի նախարարության կանոնադրությունը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և
սպորտի նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը՝ համաձայն N 2
հավելվածի:
2.
Ուժը
կորցրած
ճանաչել
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության 2020 թվականի հունիսի 26-ի «Արցախի Հանրապետության
կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության կանոնադրությունը և
աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու, Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 118-Ն որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» N 126-Ն և Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2020 թվականի հունիսի 25-ի «Արցախի Հանրապետության
ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության
նախարարության կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը
հաստատելու և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 12-ի N 48-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 124-Ն
որոշումները:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 780-Ն որոշման
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ,
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի
նախարարությունը (այսուհետ` նախարարություն) գործադիր իշխանության
հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է կրթության, գիտության,
մշակույթի
և
սպորտի
բնագավառներում
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության քաղաքականությունը:
2. Նախարարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է
Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով:
3.
Նախարարության
լիազորությունները
սահմանվում
են
Արցախի
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, օրենքներով, Արցախի Հանրապետության
Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության
կառավարության որոշումներով, ինչպես նաև Արցախի
Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերով:
4. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան:
5. Նախարարության անվանումն է`
1) հայերեն՝ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և
սպորտի նախարարություն.
2) ռուսերեն` Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики
Арцах.
3) անգլերեն` Ministry of Education, Science, Culture and Sport of the Republic of
Artsakh:
6. Նախարարությունն ունի Արցախի
Հանրապետության զինանշանի
պատկերով և իր անվանմամբ հայերեն կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և
անհատականացման այլ միջոցներ: Նախարարությունը կարող է ունենալ Արցախի
Հանրապետության զինանշանի պատկերով իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով կլոր
կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ:
7. Նախարարության համակարգը կազմված է նախարարից, նախարարի
տեղակալներից, խորհրդականներից, մամուլի քարտուղարից, օգնականներից,
ռեֆերենտներից, նախարարության աշխատակազմից, ինչպես նաև նախարարության
ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից:
8. Նախարարության նպատակները և խնդիրներն են`
1) բնակչության հոգևոր և մտավոր ներուժի ազգային և համամարդկային
արժեքների պահպանման ու զարգացման ամրապնդումը, կրթության, գիտության,
մշակույթի և սպորտի զարգացման միասնական պետական քաղաքականության
ռազմավարության մշակումը և դրա կենսագործման նկատմամբ վերահսկողությունը.
2) կրթության բնագավառի հենքը հանդիսացող ազգային դպրոցի գլխավոր
նպատակի ապահովումը՝ մասնագիտական պատշաճ պատրաստվածություն ունեցող
և համակողմանիորեն զարգացած, հայրենասիրության, պետականության և
մարդասիրության ոգով դաստիարակված անձի ձևավորումը.
3) կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի
բնագավառների պահպանման և զարգացման ապահովումը՝ որպես տնտեսության
զարգացման, երկրի անվտանգության ապահովման և հասարակական առաջընթացի
բացառիկ կարևոր գործոն.
4) կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի
բնագավառների մասնագետների պատրաստումը և նրանց վերապատրաստման
աշխատանքների կազմակերպումը.
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5) կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի
զարգացման հեռանկարային ու նպատակային, ինչպես նաև միջպետական
համագործակցության շրջանակներում գիտատեխնիկական ծրագրերի մշակումը և
դրանց իրագործումը.
6)
պետական
կրթական
չափորոշիչների՝
կրթական
ծրագրերի
համապատասխանության ապահովումը.
7) մատաղ սերնդի ֆիզիկական ու հոգևոր, ինչպես նաև մասնագիտական ու
մտավոր զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ու հնարավորությունների
ապահովումը և հաշմանդամների համար սպորտով զբաղվելու նպաստավոր
պայմանների ստեղծումը.
8)
ուսումնական
հաստատությունների,
մարզական
կառույցների
ուսումնամեթոդական և ուսումնանյութական ապահովվածությանը նպաստելը.
9) կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի
համակարգերի գործունեության որակի ու արդյունավետության գնահատումը, «Լեզվի
մասին» օրենքի պահանջների կատարումը.
10) ուսումնական, գիտական հաստատություններում, մշակութային և
մարզական կառույցներում Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության,
մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառների օրենսդրության
նկատմամբ վերահսկողությունը և պետական քաղաքականության սկզբունքների
պահպանումը.
11) կրթագիտական, մշակութային, հոգևոր և ազգային փոքրամասնությունների
ոլորտների վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության իրավական ակտերի նախագծերի
մշակմանն ու նշված ուղղություններով Արցախի Հանրապետության պետական
քաղաքականության ձևավորմանը մասնակցելը.
12)
կրթագիտական,
մշակութային
ու
մարզական
համակարգերի
տեղեկատվական ապահովումը, ուսումնական և մեթոդական միջոցների ստեղծումը,
նորմատիվ փաստաթղթերի ընդունումը.
13) հասարակության համաչափ զարգացման պահանջներին և միջազգային
չափանիշներին համապատասխան որակյալ մասնագետների պատրաստումը,
նախարարության հաստատությունների դասախոսական ու մանկավարժական
կադրերի ապահովումը.
14)
ռազմահայրենասիրական
գաղափարախոսության
ձևավորման,
պահպանման, հայրենիքին անմնացորդ նվիրվածության և հավատարմության,
քաղաքացիական պարտքի պատրաստակամության սերմանումը, հայրենիքի շահերի
պաշտպանությունը, ազգային արժեքների պահպանումը.
15) ինքնագործ և պրոֆեսիոնալ հայկական ազգային արվեստի հիմնական
ուղղությունների սահմանումը, կատարելագործելով մշակութային գործունեության
բովանդակությունը, ձևերն ու եղանակները, բնակչության հանգիստը ժամանակի
պահանջներին
համապատասխան
կազմակերպելու,
նրան
ինքնագործ
գեղարվեստական ստեղծագործությանը հաղորդակցելու նպատակով.
16) փոխշահավետ պայմաններով մշակութային կապերի զարգացումը, ինչպես
նաև համագործակցությունը այլ երկրների և տարբեր միջազգային մշակութային
կազմակերպությունների հետ.
17) մշակութային նոր արժեքների ստեղծմանը նպաստելը.
18)
մշակութային
արժեքներին
հաղորդակցվելու
և
մշակութային
ծառայություններից օգտվելու մատչելիության ապահովումը.
19) Արցախի Հանրապետությունից դուրս գտնվող արցախյան մշակութային
արժեքների պահպանությանը նպաստելը միջազգային նորմերի շրջանակներում.
20) հայ ժողովրդի հոգևոր ու մտավոր ներուժի ամրապնդման, մշակութային
արժեքների ու հուշարձանների պահպանության և արվեստի ոլորտում միասնական
պետական քաղաքականության իրականացումը.
21) հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառի իրավական
հիմքերի սահմանումը.
22) հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում
պետական քաղաքականության իրականացումը և դրա կենսագործման նկատմամբ
վերահսկողությունը.
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23)
հուշարձանների
պետական
հաշվառման,
պահպանության,
ուսումնասիրման, ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և օգտագործման
հարցերի կանոնակարգման սկզբունքների սահմանումը.
24) հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում
պետական
կառավարման,
տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների,
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց իրավասությունների սահմանումը.
25) հուշարձանների` որպես անշարժ գույքի հատուկ տեսակի նկատմամբ
սեփականության, տնօրինման և օգտագործման առանձնահատկությունների
սահմանումը.
26) երիտասարդության ինքնիրացման, սոցիալական և տնտեսական կայացման
երաշխիքների ու զարգացման բարենպաստ պայմանների ապահովումը.
27) երիտասարդության շրջանում ազգային արժեքային կողմնորոշման
ամրապնդումը, առողջ ապրելակերպի, հոգևոր-մշակութային, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության խթանումը.
28) Արցախի Հանրապետության հասարակական-քաղաքական կյանքում
երիտասարդության ակտիվության խթանումը.
29) երիտասարդության շրջանում ռազմահայրենասիրության դաստիարակության և համամարդկային արժեքների պահպանման պայմանների ապահովումը.
30) ֆիզկուլտուրային և մարզական հանրապետական միջոցառումների
անցկացումը.
31) Արցախի Հանրապետությունում տարբեր մարզաձևերի ազգային
ֆեդերացիաների գործունեությանն աջակցելը:
2. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
9. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է
հետևյալ գործառույթները՝
1) մշակում է կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի բնագավառների վերաբերյալ իրավական ակտերի նախագծերն ու այդ
բնագավառներում պետական քաղաքականությունը.
2) մշակում, մշտադիտարկում (մոնիթորինգ) և գնահատում է կրթության,
գիտության, մշակույթի և սպորտի զարգացման երկարաժամկետ ու միջնաժամկետ
պետական ծրագրերը.
3) մշակում է կրթության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի
բնագավառներում միջպետական համագործակցության ծրագրերը և կազմակերպում
դրանց իրականացումը.
4) սահմանված կարգով մասնակցում է կրթության, գիտության, մշակույթի,
ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառներին առնչվող հարցերի վերաբերյալ
միջազգային պայմանագրերի (համաձայնագրերի) մշակմանն ու քննարկմանը.
5) սահմանում է դրսեկության ձևով հանրակրթության, միջին մասնագիտական
և բարձրագույն կրթության կազմակերպման կարգը.
6) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով տրամադրում է կրթական
գործունեություն իրականացնելու լիցենզիաներ.
7) իր իրավասության սահմաններում իրականացնում է լիցենզավորման
գործընթացների կազմակերպումն և լիցենզավորված սուբյեկտների կողմից տվյալ
գործունեությունն իրականացնելու համար պարտադիր պահանջների ու պայմանների
պահպանման ուսումնասիրությունների նկատմամբ իրականացնում հսկողություն.
8) ըստ մարզաձևերի մշակում և հաստատում է մարզադահլիճների
նյութատեխնիկական հագեցվածության չափաքանակները, մասնակցում նախնական
զինվորական
պատրաստության
դասասենյակների
նյութատեխնիկական
հագեցվածության չափաքանակների մշակմանը.
9) սահմանում է ուսումնական հաստատությունների, մարզական կառույցների,
մանկավարժական, մարզչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմերին
ներկայացվող պահանջները.
10) կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիա ստանալու մասին հայտի
հիման վրա հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը պարզելու նպատակով տեղում իրականացնում է ուսումնասիրություններ.
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11) մշակում և հաստատում է օտարերկրյա պետությունների բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում միջպետական համաձայնագրերով սահմանված
կրթաթոշակային տեղերի մրցույթի անցկացման կարգը.
12) համակարգում է իր ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների
գործունեությունը, այդ թվում` զորահավաքային, քաղաքացիական պաշտպանության և
արտակարգ իրավիճակների գծով աշխատանքները.
13) մշակում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի զարգացման
պետական ծրագրերը, պետական կրթական, մշակութային և մարզական
չափորոշիչներն ու համակարգում դրանց իրականացման աշխատանքները.
14) կազմակերպում է պետական ռազմավարական ծրագրերի շրջանակներում
կրթության, գիտության, մշակութի և սպորտի ոլորտի ծրագրերի իրականացումն ու
մոնիթորինգը.
15) հաշվառում է կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի
և սպորտի բնագավառների մասնագետներին, ուսումնասիրում նրանց նկատմամբ
հանրապետության պահանջարկը, համակարգի մասնագետների պատրաստման և
վերապատրաստման ապահովումը.
16) մշակում է հանրակրթական պետական և առարկայական ծրագրերը,
օրինակելի ուսումնական պլանները, հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին ապահովում է դասագրքերով և ուսումնական ձեռնարկներով.
17) մշակում և հաստատում է ուսումնական հաստատություններում
սովորողների գիտելիքների փոխադրական և ամփոփիչ ստուգման ու ատեստավորման
կարգերը.
18) սահմանում է տարրական և հիմնական ընդհանուր կրթության ծրագրերի
շրջանակներում տվյալ ուսումնական տարվա ծրագրերը չյուրացրած սովորողի
հետագա ուսումնառության կարգը.
19) մշակում և հաստատում է պետական հանրակրթական հաստատությունների անվանակոչման չափանիշները.
20) մշակում և հաստատում է «Տարվա լավագույն տնօրեն», «Տարվա լավագույն
ուսուցիչ», «Տարվա լավագույն ուսանող», «Տարվա լավագույն դաստիարակ», «Տարվա
լավագույն զինղեկ», «Տարվա լավագույն աշակերտ», «Տարվա լավագույն խմբակավար»
ամենամյա մրցույթի անցկացման կարգերը.
21) մշակում և հաստատում է Արցախի Հանրապետության դպրոցականների
առարկայական օլիմպիադաների անցկացման կարգը.
22) համակարգում է ուսումնական հաստատությունների պետական նմուշի
փաստաթղթերի հայտավորման և բաշխման աշխատանքները.
23) համակարգում է կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական
կուլտուրայի և սպորտի բնագավառներում պետական պարգևների ներկայացման
աշխատանքները.
24) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության,
մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի համակարգերի որակի և
արդյունավետության մոնիթորինգ, գնահատում այդ բնագավառներում Արցախի
Հանրապետության
պետական
քաղաքականության
իրականացման
արդյունավետությունը.
25) հաստատում է հանրակրթական, այդ թվում` նախադպրոցական
ուսումնական հաստատություններում գործածության ենթակա փաստաթղթերի ցանկը
և դրանց վարման կարգը.
26) ապահովում է լրացուցիչ կրթության զարգացման, լրացուցիչ կրթական
ծրագրեր
իրականացնող կազմակերպությունների
նկատմամբ
մոնիթորինգի
իրականացումը.
27) հաստատում է բարձրագույն, հետբուհական, միջին և նախնական
(արհեստագործական) մասնագիտական կրթության, ինչպես նաև հանրակրթական
ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների ավարտական փաստաթղթերի
պատվիրման, լրացման, հաշվառման և պահպանման կարգերը.
28) կազմակերպում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության
նախարարության հետ համատեղ զինվորական ղեկավարների վերապատրաստումն ու
որակավորումը.
29) կազմակերպում է ուսումնական ծրագրի յուրացման մակարդակի որոշման և
տեսական գիտելիքների գործնական կիրառման նպատակով բազմաբնույթ
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ռազմամարզական միջոցառումներ, ռազմահայրենասիրական բնույթի ճամբարներ և
ռազմադաշտային պարապմունքներ.
30) ձևավորում և պահպանում է նախազորակոչային տարիքի պատանիների և
աղջիկների մոտ բարձր հայրենասիրական գաղափարախոսություն, սերմանում
հայրենիքին անմնացորդ նվիրվածություն և հավատարմություն, քաղաքացիական
պարտքի կատարման պատրաստակամություն.
31) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան մշակում
ու իրականացնում է մշակութային արժեքների ապօրինի արտահանումն ու ապօրինի
ներմուծումը, մշակութային արժեքների նկատմամբ սեփականության իրավունքի
ապօրինի փոխանցումը կանխող և կանխարգելող միջոցառումներ.
32) ապահովում է պետական թանգարանների, գրադարանների և
պատկերասրահների հավաքածուների պետական հաշվառումը, անձնագրավորումը,
պահպանությունը, պաշտպանությունը, վերականգնումը, համալրումը, ներկայացումը,
օգտագործումը և հանրահռչակումը, դրանց ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը,
ինչպես
նաև
թանգարանների,
գրադարանների
և
պատկերասրահների
հավաքածուներից մաշված գրականության ու թանգարանային առարկաների
դուրսգրումը.
33) իրականացում է պետական սեփականություն համարվող մշակութային
արժեքների, թանգարանային, գրադարանային հավաքածուների կառավարումը,
իրացնում
քաղաքացիներից
և
իրավաբանական
անձանցից
մշակութային
ժառանգության
առանձին
առարկաների՝
պետության
անունից
գնման
առաջնահերթության նախապատվության իրավունքը.
34) ապահովում է պետական թանգարաններում, գրադարաններում,
պատկերասրահներում ու պետական այլ պահոցներում մշակութային արժեքների
անվտանգության և տեղեկատվության արդիական համակարգերի ներդնումը.
35) սահմանում է պետական թանգարաններում և պատկերասրահներում
թանգարանային
առարկաներին
ու
թանգարանային
հավաքածուներին
հաղորդակցվելու պայմանակարգը (ռեժիմը).
36) իրականացնում է գրադարանային աշխատանքների համակարգումը,
ստեղծում գրադարանային տեղեկատվական ցանցեր.
37) սահմանում է իր ենթակայության գրադարաններում գրքային
հավաքածուներից օգտվելու կանոնակարգը և ապահովում գրադարանային
հավաքածուների պահպանվածությունը.
38) կազմակերպում է ոչ նյութական մշակութային ժառանգութան օբյեկտների և
ժողովրդական արհեստների հավաքագրումը, ուսումնասիրումը, տարածումն ու
հանրահռչակման աշխատանքները, ոչ նութական մշակութային ժառանգության և
ժողովրդական արհեստների բնագավառի մասնագետների հաշվառումն ու նրանց
մասին տվյալների բազայի ստեղծումը.
39) նպաստում է Արցախի Հանրապետության տարածքում բնակվող ազգային
փոքրամասնությունների մշակութային ինքնության պահպանմանը և զարգացմանը.
40)
պետական
աջակցություն
է
ցուցաբերում
մշակույթի
ոլորտի
կազմակերպություններին, արվեստի բոլոր տեսակների և ձևերի զարգացմանը,
մշակույթի ու արվեստի գործիչների ստեղծագործական գործունեությանը,
ստեղծագործական ներուժի բացահայտմանն ու զարգացմանը.
41) ընդլայնում է Արցախի Հանրապետության տարածքում հյուրախաղային և
ցուցահանդեսային գործունեությունը, ստեղծագործական խմբերի ու մշակութային,
կրթական և գիտական կազմակերպությունների միջև համագործակցությունը,
նպաստում կապերի ու շփումների ստեղծմանն ու զարգացմանը.
42) աջակցում է ժողովրդական ստեղծագործության պահպանմանը,
տարածմանն ու զարգացմանը, ապահովում է մշակութաժամանցային գործունեության
բազմազանությունը.
43) իրականացնում է մշակույթի բնագավառում գիտահետազոտական
աշխատանքներ.
44)
համագործակցության
նպատակով
միջազգային
(ներառյալ
համահայկական) մշակութային այլ պետություններ է գործուղում ստեղծագործական
խմբեր, աջակցում անհատ կատարողների, մասնագետների և մշակութային
համագործակցության զարգացմանը.
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45) համագործակցում և մասնակցում է հայկական և միջազգային մշակութային
կազմակերպությունների աշխատանքներին.
46) մշակույթի բնագավառում իրականացնում է բարեփոխումներ.
47) սահմանում է մշակույթի բնագավառներում գիտատեխնիկական
զարգացման
ուղղությունները,
աջակցում
համապատասխան
ոլորտների
կազմակերպությունների տեխնիկական վերազինմանը.
48) ապահովում է ոլորտի տեղեկատվական համակարգերի և տեխնոլոգիաների
զարգացումը, մատուցում է մեթոդական ու խորհրդատվական ծառայությունների,
ինչպես նաև մշակույթի պետական նպատակային ծրագրերին համապատասխան
հրապարակում է տեղեկատվական, գիտահանրամատչելի, գիտամեթոդական,
ուսումնական, գիտական, վերլուծական և այլ բնույթի նյութեր.
49) կազմակերպում է փառատոներ, ցուցահանդեսներ, ցուցահանդես
վաճառքներ, աճուրդներ, գիտաժողովներ, համաժողովներ, սեմինարներ (այդ թվում`
համահայկական և միջազգային) և այլ միջոցառումներ.
50) կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի բնագավառներում իրենց
վաստակով նշանավոր անձանց և արվեստագետներին ներկայացնում է պետական
պարգևների, մրցանակների, պատվավոր կոչումների, իսկ թատրոններին՝
ակադեմիական կոչման, սահմանում և շնորհում է նախարարության հատուկ
պարգևներ.
51) Արցախի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում
առաջարկություններ
պետական
կազմակերպություններ
ստեղծելու
և
իր
ենթակայությանը հանձնված պետական կազմակերպությունները պատմական,
հասարակական քաղաքական, մշակույթի, արվեստի, գիտության և սպորտի նշանավոր
գործիչների ու անձանց անուններով կոչելու վերաբերյալ.
52)
ներդնում
է
վարչական
վիճակագրական
հաշվետվությունների
(հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն) վարման համակարգ ու համապատասխան
գրանցամատյանների միջոցով մշակույթի բնագավառում վարում վարչական
վիճակագրությունը,
իրականացնում
մշակութային
կազմակերպությունների
հաշվառումը.
53) ապահովում է մշակութային քաղաքականության քարոզչությունը
զանգվածային տեղեկատվության միջոցներով.
54) իրականացնում է մշակույթի բնագավառի ծրագրային ու գիտամեթոդական
ապահովումը, մշակում և հաստատում է մշակույթի բնագավառի ղեկավար կադրերի
մասնագիտական որակավորման չափանիշները.
55) հսկողություն է իրականացնում իր գործունեության ոլորտներին առնչվող՝
Արցախի Հանրապետության կառավարության տվյալ տարվա գործունեության
միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների կատարման ընթացքի նկատմամբ,
ինչպես նաև՝ կրոնական թեմաներով գրականության և ծիսական նշանակության
առարկաների արտադրության, ներմուծման և վաճառքի նկատմամբ.
56) պետական կառավարման տարածքային մարմինների հետ համատեղ
ապահովում է պետական մշակութային տարածքային քաղաքականության
իրականացումը.
57) նախքան կրոնական կազմակերպության՝ պետական ռեգիստրի
կենտրոնական մարմնի կողմից օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցումը`
կրոնական կազմակերպության ներկայացրած փաստաթղթերի հիման վրա տալիս է
փորձագիտական եզրակացություն.
58) ապահովում է ազգային փոքրամասնությունների և կրոնական
կազմակերպությունների`
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ
կարգավորվող հարաբերությունների համակարգումն ու վերահսկողությունը.
59) իրականացնում է պատմամշակութային բնագավառում օրենքով
նախատեսված գործունեության տեսակների լիցենզավորումը, լիցենզավորման
պայմանների կատարման հսկողությունը.
60) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է
ներկայացնում
հուշարձանների
պետական
հաշվառման,
պահպանության,
ուսումնասիրման, ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և օգտագործման
գիտամեթոդական կարգը և իրականացնում այդ աշխատանքները.
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61) պետական վերահսկողություն է իրականացնում հուշարձանների
պահպանության և օգտագործման մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրության
պահանջների կատարման նկատմամբ.
62)
արձակում
է
կարգադրագրեր`
ուղղված
պատմամշակութային
հուշարձանների ամրակայման, նորոգման, վերականգնման, վերակառուցման,
հուշարձանների պահպանական գոտիներում իրականացվող աշխատանքների
ընթացքում օրենքի պահանջների խախտման կապակցությամբ աշխատանքների
դադարեցմանը կամ արգելմանը, ինչպես նաև օրենքի այլ պահանջների կատարման
ապահովմանը կամ դրանց խախտումների կանխարգելմանը.
63) տնօրինում է պետական սեփականություն համարվող և չօգտագործվող
հուշարձանները, կատարում դրանց ամրակայման, վերականգնման և բարեկարգման
աշխատանքները.
64) գրանցում և վերահսկում է հուշարձանի նկատմամբ սեփականության
իրավունքի և օգտագործման ձևի փոփոխումները.
65) միջազգային նորմերի սահմաններում հաշվառում և ուսումնասիրում է
Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվող հայկական հուշարձանները,
նպաստում դրանց պահպանմանը.
66) ստեղծում է պատմամշակութային արժեքների գիտատեղեկատու
շտեմարան,
հրատարակում
գրացուցակներ
(կատալոգներ),
ուսումնական,
գիտահետազոտական
կամ
ճանաչողական
նպատակներով
ապահովում
հուշարձանների և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիությունը.
67) վարում է հուշարձանների պետական հաշվառումը (կադաստրը).
68) կազմում և սահմանված կարգով հաստատում է հուշարձանների
պահպանական գոտիների նախագծերը, սահմանում դրանց պահպանության ռեժիմը և
իրականացնում դրա պահպանման վերահսկողությունը.
69) մշակում, ընդունում և հաշվառում է հուշարձանների պահպանության,
օգտագործման, ուսումնասիրման, գիտանախագծային և գիտավերականգնման ու
դրանց ուղեկցող աշխատանքների նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերը.
70) առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության
կառավարություն`
հուշարձանները
պետական
ցուցակում
ընդգրկելու
և
պատմամշակութային արգելոց ստեղծելու վերաբերյալ.
71) Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով
համաձայնություն կամ մասնագիտական եզրակացություն է տալիս հուշարձաններ
ունեցող բնակավայրերի, դրանց հատվածների հատակագծման, կառուցապատման,
ինչպես նաև հուշարձան համարվող առանձին շինությունների և համալիրների
ամրակայման, վերականգնման, փոփոխման և բարեկարգման նախագծերի
վերաբերյալ, վերահսկում դրանց իրականացման ընթացքում հուշարձանների
անվթարության և միջավայրի պահպանության ապահովումը.
72) թույլտվություն է տալիս հուշարձանների հետախուզման և պեղման
աշխատանքների համար, գրանցում դրանք և վերահսկում դրանց կատարման
ընթացքը.
73) արգելում կամ դադարեցնում է հուշարձանի պեղման, ամրակայման,
նորոգման, վերականգնման, ինչպես նաև շինարարական, գյուղատնտեսական և այլ
աշխատանքները, եթե դրանք վնասել են կամ դրանց շարունակումը կարող է վնասել
հուշարձանը կամ դրա պահպանական գոտին.
74) նպաստում է ոչ պետական սեփականություն համարվող հուշարձանների
պահպանական միջոցառումների իրականացմանը.
75) երիտասարդության շրջանում իրականացնում է ռազմահայրենասիրական
դաստիարակությանը, ազգային, քաղաքացիական գիտակցության բարձրացմանը,
ընտանեկան արժեքների պահպանմանն ուղղված ծրագրեր, աջակցում է ազատ
ժամանցի ակտիվ և նպատակային կազմակերպմանը.
76) նպաստում է Արցախի Հանրապետության տարածքում երիտասարդական
կազմակերպությունների միջև համագործակցությանը, կապերի և շփումների
ստեղծմանն ու զարգացմանը, համագործակցում և մասնակցում է երիտասարդական
կազմակերպությունների աշխատանքներին.
77)
սահմանում
է
երիտասարդության
հարցերի
բնագավառում
բարեփոխումների ուղղություններն ու ապահովում դրանց իրականացումը.
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78) կազմակերպում է Արցախի Հանրապետության նախարարությունների,
պետական
կառավարման
այլ
մարմինների,
պետական
կառավարչական
հիմնարկների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համատեղ
ուսումնադաստիարակչական, զանգվածային ֆիզկուլտուրային, առողջարարական և
մարզական
բնույթի
միջոցառումներ,
հանրապետական
առաջնություններ,
չեմպիոնատներ և հավաքներ, կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզկուլտուրայի ու
սպորտի հարցերով համաժողովներ, խորհրդակցություններ և այլ միջոցառումներ.
79) մասնակցում է Արցախի Հանրապետության հավաքական թիմերի
անդամներին ու կազմակերպություններին մարզահագուստով, մարզագույքով և
սարքավորումներով ապահովելու աշխատանքին.
80) մշակում և հաստատում է նախարարության և նրա համակարգի
աշխատողներին խրախուսելու նպատակով մեդալի սահմանումն ու այդ մեդալով
պարգևատրման կարգը.
81) վերահսկողություն է իրականացնում իր ենթակայությանը հանձնված
կազմակերպություններին ամրացված պետական սեփականության օգտագործման և
պահպանության նկատմամբ, իսկ հիմնադրի որոշմամբ կամ պետական
կազմակերպության
կանոնադրությամբ
նախատեսված
դեպքերում
տալիս
համաձայնություն՝ գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնման համար.
82) ապահովում է նախարարության և հասարակայնության հետ կապը.
83) իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում իրականացնում է
իր ենթակայության ոչ առևտրային կազմակերպությունների, ինչպես նաև առևտրային
կազմակերպությունների բաժնետոմսերի և բաժնեմասերի կառավարումը, իր
ենթակայության կազմակերպություններում կատարում է ֆինանսատնտեսական ու
արտադրական գործունեության փաստաթղթային ուսումնասիրություններ և
վերստուգումներ (աուդիտ), իրականացնում վերահսկողություն բյուջետային
միջոցների ծախսման և պետության սեփականություն համարվող գույքի արդյունավետ
օգտագործման նկատմամբ.
84) իր ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների նկատմամբ
իրականացնում է հսկողություն և ընդհանուր կառավարում.
85) ընդունում է իր ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների
աշխատողների
որակավորման
ստուգման,
ատեստավորման
կարգերը,
իրականացնում որակավորման ստուգումը և ատեստավորումը.
86) սահմանում է իր ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների
կողմից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացվող ձեռնարկատիրական
գործունեության ծառայությունների ցանկերը և սակագները.
87) ներդնում է օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով
համապատասխան վարչական վիճակագրական հաշվետվություններ (հարցաթերթեր,
տեղեկանքներ և այլն) և դրանց միջոցով հավաքագրված տվյալների ու
տեղեկությունների հիման վրա վարում վարչական վիճակագրական ռեգիստրներ.
88) ապահովում է նախարարության և նրա համակարգի բյուջետային
գործընթացը.
89) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված այլ գործառույթներ:
10. Նախարարության խնդիրների և նպատակների իրականացման ընթացքում
քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովման նպատակով
նախարարին կից ստեղծվում է հասարակական խորհուրդ: Նախարարին կից
հասարակական խորհուրդը`
1) աջակցում է նախարարության խնդիրների և նպատակների առավել
արդյունավետ
իրականացմանը՝
ներկայացնելով
առաջարկություններ
ու
դիտողություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության
առավել արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ.
2)
աջակցում
է
հանրային
քննարկումների
կազմակերպմանն
ու
իրականացմանը, հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ
անձանց մասնակցությամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի
կարծիքներն ու տեսակետները նախարարության խնդիրների և նպատակների
իրականացման վերաբերյալ.
3) ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ`
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ա.
նախարարության
կողմից
շրջանառվող
իրավական
ակտերի,
հայեցակարգերի, ռազմավարությունների ու միջոցառումների ծրագրերի նախագծերի
վերաբերյալ,
բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր և
ոլորտային քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության
կողմից իրականացվող այլ աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ,
գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության վերաբերյալ:
3. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
11. Նախարարությունը գլխավորում և նախարարության համակարգի մեջ
մտնող կազմակերպությունների գործունեությունը կառավարում է Արցախի
Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը
(այսուհետ` նախարար), որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է
Արցախի
Հանրապետության
Նախագահը`
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Նախարարն ունի տեղակալ (տեղակալներ),
որին (որոնց) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը:
12. Նախարարն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի Հանրապետության
միջազգային
պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով:
13. Նախարարն իրականացնում է նախարարությանը վերապահված
խնդիրներն ու գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում
քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի և
հեռանկարային զարգացման ապահովման համար:
14. Նախարարը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահին:
15. Նախարարը՝
1)
իր
իրավասության
սահմաններում
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընդունում է ենթաօրենսդրական իրավական
ակտեր.
2) ղեկավարում, համակարգում և վերահսկում է նախարարության համակարգի
մեջ մտնող կազմակերպությունների ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է
նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման
համար.
3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով
սահմանված գործունեության բնագավառների, նպատակների ու խնդիրների
վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի
Հանրապետության Նախագահին և Արցախի Հանրապետության կառավարություն.
4) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ և տալիս
ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության կամ
նախարարության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի Հանրապետության կամ
նախարարության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև
վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
5) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և
դեպքերում նշանակումներ է կատարում նախարարության քաղաքացիական
ծառայության պաշտոններում, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է
խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ.
6) աշխատակազմի ղեկավարի նկատմամբ խրախուսանքի ու կարգապահական
տույժի միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ առաջարկություն է ներկայացնում Արցախի
Հանրապետության կառավարություն.
7) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականներին,
մամուլի քարտուղարին, օգնականներին և ռեֆերենտներին.
8) օրենքին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է
նախարարության
աշխատակազմի
կառուցվածքային
ստորաբաժանումների
իրավասությունների սահմանները.
9) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև.
10) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորության
սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում նախարարության

61

աշխատակազմի ղեկավարի, նախարարության աշխատակազմի առանձնացված
ստորաբաժանումների
ղեկավարների,
ինչպես
նաև
նախարարության
ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների
ղեկավարների` Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող
հրամանները,
հրահանգները,
հանձնարարագրերը,
կարգադրությունները
և
ցուցումները.
11) լսում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է
ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի գործունեության մասին տարեկան
հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության
ստուգման արդյունքները, հաստատում նախարարության աշխատակազմի տարեկան
պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական
հաշվետվությունների արժանահավատության վերստուգման արդյունքները.
12) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության աշխատակազմին
ամրացված պետական սեփականության պահպանության ու օտարման նկատմամբ,
ինչպես նաև նախարարության կողմից պետական գույքի տնօրինման, տիրապետման
և օգտագործման նկատմամբ.
13) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է
ներկայացնում նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը.
14) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է
ներկայացնում նախարարության համակարգի աշխատողների թիվը.
15) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ.
16) ստեղծում է խորհրդակցական մարմիններ.
17)
տրամադրում
է
արձակուրդ
նախարարի
տեղակալներին
և
նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին Արցախի Հանրապետության
աշխատանքային օրենսդրությանը համապատասխան.
18) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
16. Նախարարի բացակայության դեպքում, նրա հանձնարարությամբ,
նախարարի պարտականությունները կատարում է նախարարի տեղակալներից մեկը:
17. Նախարարի տեղակալը՝
1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները`
նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման` իրեն
հանձնարարված բնագավառներում.
2) իր լիազորությունների սահմաններում համակարգում է նախարարության`
իրեն հանձնարարված բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար
անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը` նախարարության աշխատակազմի
կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով` տալով
ցուցումներ ու հանձնարարականներ.
3) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան`
իրականացնում է իրեն հանձնարարված բնագավառների` նախարարության
համակարգի մարմիններին որոշակի հանձնարարականների և առաջադրանքների
սահմանում, դրանց կատարման նկատմամբ վերահսկողություն.
4) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ
քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները.
5) համակարգում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարության
համակարգի մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների մասնագիտական
ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը.
6) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական
կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ.
7) իրեն հանձնարարված բնագավառներում համակարգում է համապատասխան զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները.
8) պարբերաբար նախարարին է ներկայացնում տեղեկատվություն իրեն
հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ.
9) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի
հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և
արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին.
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10) նախարարին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում
առաջարկություններ նրանց իրավասությանը վերաբերող հարցերի մասին.
11) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ:

է

4. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ
18. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարության՝
օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված
լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև
քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նախարարության մասնակցության
ապահովումն է:
19. Նախարարության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ
չունեցող կազմակերպություն է, որն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ, ենթակա է
հաշվառման իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից:
20. Նախարարության աշխատակազմը գործում է Քաղաքացիական օրենսգրքի,
«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքի, այլ օրենքների ու
իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և
սույն կանոնադրության հիման վրա:
21. Նախարարության աշխատակազմն իր իրավասության սահմաններում
Արցախի Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային
և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում
հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
22. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության
զինանշանի պատկերով և իր` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր,
խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ:
23. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ:
24.
Նախարարության
աշխատակազմը
չի
կարող
իրականացնել
ձեռնարկատիրական գործունեություն: Նախարարության աշխատակազմի կատարած
գործառնությունների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն
պետական տուրք`օրենքով սահմանված չափով և կարգով:
25. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն
իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարության
աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև նախարարության
լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները
կատարվում են «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով:
26. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար
պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը:
27.
Նախարարության
աշխատակազմի
անվանումն
է`
«Արցախի
Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության
աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ:
28. Նախարարության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` քաղաք
Ստեփանակերտ, Թումանյան փողոց 48:
5. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ
29. Նախարարության աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով
ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև
Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքների միջոցով
ձեռքբերված և աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը
հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային իրավունքները), որը
հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի Հանրապետության կառավարության
որոշմամբ նախարարության աշխատակազմին կարող է վերապահվել նաև պետական
բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավասություն:
30. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած
ժամանակ վերցնելու նախարարության աշխատակազմի գույքը:
31. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական
ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով իր
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գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը
օգտագործելու, տիրապետելու և տնօրինելու իր գույքը:

համապատասխան

6. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
32. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են նրա
կառուցվածքային
ստորաբաժանումները
(վարչություններ,
բաժիններ)
և
առանձնացված ստորաբաժանումները (գործակալություններ, տեսչություններ):
33. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները հաստատում է նախարարը:
34. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները
հաստատում
է
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը` նախարարի ներկայացմամբ:
35. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն
օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում` նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
նախատեսված ծառայությունների մատուցման կամ վերահսկողական գործառույթներ
իրականացնող և պատասխանատվության միջոցներ կիրառող մարմին է:
36. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն
իրականացնում է նաև նախարարության աշխատակազմի առանձին գործառույթներ
կամ դրանց մի մասը և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից:
37.
Առանձնացված
ստորաբաժանումն
իրավունք
ունի
Արցախի
Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային ու անձնական
ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես
գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
38. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն ունի
Արցախի
Հանրապետության
զինանշանի
պատկերով
և
նախարարության
աշխատակազմի հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և
անհատականացման այլ միջոցներ:
7. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
39. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը և նախարարը` օրենքով և սույն
կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում:
Նախարարության աշխատակազմը ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի
ղեկավարը, որին օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից
ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: Աշխատակազմի
ղեկավարը ունի տեղակալ, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է
նախարարը:
40. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝
1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի
գործունեությունը.
2) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կանոնադրությունը և
դրանում կատարվող փոփոխությունները.
3) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և
չափը.
4) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը.
5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և
օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:
41. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական
ակտերով, նախարարի հրամաններով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված
լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի
ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ
իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումների և
նախարարի հրամանների, սույն կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ
պատշաճ կատարելու համար:
42. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված
կարգով գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը
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պատճառված գույքային վնասի համար: Նախարարության աշխատակազմի
ղեկավարի լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ
պատճառված նյութական վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու
համար:
43. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել
հիմնադրի, նախարարի` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող
որոշումները, կարգադրությունները, հրամաններն ու հրահանգները:
44. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի
բացակայության կամ
պաշտոնական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան
փոխարինում է աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը՝ նախարարի հրամանով:
45. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը`
1) առանց լիազորագրի իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս
Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության
սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող,
տալիս է լիազորագրեր` դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ
գործողություններ իրականացնելու համար.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով հիմնադրի կողմից և սույն
կանոնադրությամբ
սահմանված
կարգով
տնօրինում
է
նախարարության
աշխատակազմին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները.
3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության
անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով
լիազորագրեր.
4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների
սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից)
ազատում է նախարարության աշխատակազմի քաղաքաքացիական ծառայողներին և
տեխնիկական աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսանքի ու
կարգապահական տույժի միջոցներ.
5) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ.
6) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված
իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր
կատարման համար ցուցումներ.
7)
նախարարի
հաստատմանն
է
ներկայացնում
նախարարության
աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ
թվում` ապահովում է նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական
հաշվառումը վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը,
նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի
տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան
ֆինանսական հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է
ձեռնարկում ստուգումներով
հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների
վերացման համար.
8) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ նախարարության
աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ.
9)
կազմակերպում
է
նախարարության
բյուջեի
նախագծի
նախապատրաստական աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների
ծախսերի կատարումը.
10)
կազմակերպում
է
նախարարությունում
քննարկումների
և
խորհրդակցությունների անցկացումը.
11) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված
ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը.
12) նախարարի ստորագրմանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները,
ինչպես նաև կարգադրությունները.
13) ապահովում է համագործակցությունն Արցախի Հանրապետության
պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ.
14) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական
սպասարկման աշխատանքները.
15) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
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46. Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը`
1) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է աշխատակազմի
գործունեությունը` աշխատակազմի իրեն հանձնարարված ոլորտում վերահսկողության քաղաքականության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքների
իրականացումը`
աշխատակազմի
կառուցվածքային
ու
առանձնացված
ստորաբաժանումների միջոցով` տալով ցուցումներ ու հանձնարարականներ.
2) աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է
աշխատակազմի ղեկավարի մոտ քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները.
3) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական
կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ և
իրեն հանձնարարված ոլորտներում համակարգում է համապատասխան զարգացման
ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները.
4)
պարբերաբար
աշխատակազմի
ղեկավարին
է
ներկայացնում
տեղեկատվություն
իրեն
հանձնարարված
ոլորտներում
աշխատանքների
իրականացման ընթացքի մասին.
5) ապահովում է իրեն հանձնարարված ոլորտներում աշխատակազմի
ղեկավարի հրամանների և ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և
արդյունքների մասին տեղեկացնում աշխատակազմի ղեկավարին.
6)
նախարարի
և
աշխատակազմի
ղեկավարի
հանձնարարությամբ
իրականացնում է այլ գործառույթներ:
47.
Նախարարության
աշխատակազմի
ֆինանսատնտեսագիտական
վարչության պետը ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական և
հաշվապահական ծառայությունները, գործում է նախարարության աշխատակազմի
ղեկավարի անմիջական ենթակայությամբ և իրականացնում «Գանձապետական
համակարգի մասին» օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունները:
48.
Նախարարության
աշխատակազմի
ֆինանսատնտեսագիտական
վարչության պետը պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառումը վարելու,
նախարարության
աշխատակազմի
ֆինանսական,
բյուջետային,
հարկային,
վիճակագրական, պարտադիր վճարների հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու
համար:
8. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
49.
Նախարարության
աշխատակազմն
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և
համապատասխան մարմիններին ներկայացնում է ֆինանսական, հարկային,
պարտադիր վճարների մասին և վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ,
հայտարարագրեր:
50.
Նախարարության
աշխատակազմի
գործունեության
տարեկան
ֆինանսական հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի
(վերստուգման)` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:
9. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ
51. Նախարարության աշխատակազմի վերակազմակերպման և
գործունեության դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 780-Ն որոշման

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
1. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
1. Վարչություններ
1) Կրթության և գիտության վարչություն
2) Նախազորակոչային պատրաստության և արտադպրոցական ծրագրերի վարչություն
3) Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի վարչություն
4) Սպորտի վարչություն
5) Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն
2. Բաժիններ
1) Լիցենզավորման և իրավաբանական բաժին
2) Ընդհանուր բաժին
3) Կադրերի բաժին
4) Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
2. ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
1. Տեսչություններ
1) Կրթության պետական տեսչություն
2) Լեզվի տեսչություն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
30 դեկտեմբերի 2020թ.

N 781-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 16-Ի N 63 ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին»
օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ և 9-րդ հոդվածի 1-ին կետերը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N702-Ն որոշումը՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել`
1) Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության
նախարարության կանոնադրությունը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության
նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը` համաձայն N2 հավելվածի:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004
թվականի մարտի 16-ի ««Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության
նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ստեղծելու, Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը, գույքի կազմը և
չափը հաստատելու մասին» N 63 որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել
հետևյալ փոփոխությունները.
1) ուժը կորցրած ճանաչել որոշման 2-րդ կետի «ա» և «բ» ենթակետերը.
2) ուժը կորցրած ճանաչել որոշմամբ հաստատված N 1 և N 2
հավելվածները:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 781-Ն որոշման
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ
ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Արցախի
Հանրապետության
էկոնոմիկայի
և
գյուղատնտեսության
նախարարությունը
(այսուհետ՝
նախարարություն)
գործադիր
իշխանության
հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է Արցախի
Հանրապետության օրենքներով, իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ
իր իրավասությանը վերապահված բնագավառներում Արցախի Հանրապետության
կառավարության քաղաքականությունը:
2. Նախարարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է
Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով:
3. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերին և իրավական այլ ակտերին համապատասխան և դրանցով իրեն
վերապահված լիազորությունների շրջանակներում:
4. Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի
պատկերով ու իր անվանմամբ հայերեն կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և
անհատականացման այլ միջոցներ: Նախարարությունը կարող է ունենալ Արցախի
Հանրապետության զինանշանի պատկերով իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով կլոր
կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ:
5. Նախարարությունն իր համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և
կազմակերպությունների նկատմամբ վերադաս մարմին է:
6. Նախարարության համակարգը կազմված է նախարարից, նախարարի
տեղակալներից,
խորհրդականներից,
օգնականներից,
նախարարության
աշխատակազմից,
տարածքային
ստորաբաժանումներից,
նախարարության
կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնից, ինչպես նաև նախարարության
ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից:
7. Նախարարության նպատակները և խնդիրներն են`
1) մրցակցային տնտեսության զարգացման պայմանների ապահովումը.
2) գործարարության և ներդրումների համար բարենպաստ և միջազգային
մակարդակով մրցունակ միջավայրի ապահովումը.
3) արդյունաբերության մրցունակության բարձրացումը և արտահանման
խթանումը.
4) առևտրի համար բարենպաստ միջավայրի ապահովումը.
5) որակի ենթակառուցվածքների զարգացումը.
6) սպառողների շահերի պաշտպանության համակարգի զարգացումը.
7) մտավոր սեփականության պաշտպանության քաղաքականության մշակումը.
8) տարածքային տնտեսական զարգացումը.
9) պետություն մասնավոր գործընկերության զարգացումը.
10) զբոսաշրջության զարգացումը, այն տնտեսության գերակա ճյուղերից մեկը
դարձնելուն աջակցելը.
11) զբոսաշրջային գործունեությանն աջակցելը և դրա առաջնային
ուղղությունների զարգացման համար բարենպաստ իրավական, տնտեսական
պայմանների ստեղծումը.
12) զբոսաշրջության զարգացման գերակա ուղղությունների սահմանումը.
13) Արցախի Հանրապետության` որպես զբոսաշրջության համար բարենպաստ
երկրի նկարագրի ձևավորման իրականացումը.
14) զբոսաշրջիկների, զբոսաշրջային գործունեության սուբյեկտների օրինական
շահերի և իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնելու համար պայմանների
ստեղծումը.
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15) զբոսաշրջության բնագավառում միջազգային համագործակցության
զարգացման ապահովումը.
16) զբոսաշրջային գործունեության սուբյեկտների կողմից օրենքով սահմանված
կարգով ստեղծված հասարակական կազմակերպություններին աջակցելը.
17) զբոսաշրջային գործունեության ընթացքում ծագող իրավահարաբերությունների կարգավորումը.
18) ագրոպարենային ոլորտում Արցախի Հանրապետության կառավարության
տնտեսական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը.
19) գիտատեխնիկական միասնական քաղաքականության հիման վրա Արցախի
Հանրապետության գյուղատնտեսության ներուժի առավելագույնս օգտագործման
միջոցով գյուղատնտեսության զարգացման, գյուղատնտեսական գործունեության
արդյունավետության բարձրացման ապահովումը.
20) ագրոպարենային ոլորտում կատարվող գործընթացների համալիր
վերլուծությունների, համապատասխան կանխատեսումների հիման վրա ագրարային և
ինվեստիցիոն քաղաքականության հիմնադրույթների, հայեցակարգերի, ծրագրերի
մշակումն ու իրականացումը, շուկայական հարաբերությունների ձևավորման և
համապատասխան ենթակառուցվածքների զարգացման գործընթացին աջակցելը.
21)
տեղական
արտադրողների
մարքեթինգային
գործունեության
իրականացմանն աջակցության ապահովումը և գյուղատնտեսական մթերքների ու
հումքի արտահանման խթանումը.
22) օրենքով սահմանված կարգով գյուղատնտեսական տեխնիկայի տեսչական
գործունեության իրականացման ապահովումը.
23) օրենքով սահմանված կարգով ջրային համակարգերի տեսչական
գործունեության իրականացման ապահովումը.
24) կոոպերացիայի զարգացման ու ընդլայնման ապահովումը.
25) ագրովերամշակող արդյունաբերության զարգացման ու ընդլայնման
ապահովումը.
26) սննդի շղթայի (արտադրության և շրջանառության փուլեր) բոլոր փուլերում
վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի (ՎՎՀԿԿ) համակարգի
ներդրման գործընթացի աջակցության ապահովումը.
27) գյուղատնտեսական գործունեության իրականացման լիցենզիաների և (կամ)
արտոնագրերի տրամադրման ապահովումը.
28) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացված միջոցների նպատակային ու
արդյունավետ օգտագործման ապահովումը.
29) նախարարության համակարգի զորահավաքային նախապատրաստության,
զորահավաքի և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների պլանավորման
և իրականացման ապահովումը.
30) սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության, բուսասանիտարիայի
բնագավառներում պետական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը.
31) պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի
կառավարման և անվտանգ օգտագործման ապահովումը.
32) ջրային համակարգերի կառավարման քաղաքականության մշակման և
իրականացման ապահովումը:
8. Նախարարության անվանումն է՝
հայերեն՝ Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության
նախարարություն,
անգլերեն՝ Ministry of economy and agriculture of the Republic of Artsakh
ռուսերեն՝ Министерство экономики и сельского хозяйства Республики Арцах:
Նախարարության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, քաղաք
Ստեփանակերտ, Թումանյան 115:
2. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
9. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների իրագործման համար
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է
հետևյալ գործառույթները.
1) էկոնոմիկայի բնագավառում՝
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ա. տնտեսական հետազոտությունների, ցուցանիշների հավաքագրման,
վերլուծությունների ու գնահատումների իրականացում և դրանց արդյունքների հիման
վրա
տնտեսական
քաղաքականության,
գլոբալ
մարտահրավերներին
համապատասխան երկարաժամկետ ոլորտային զարգացման ծրագրերի մշակում,
բ. սոցիալական, ֆինանսական, տարածքային տնտեսական, բյուջետային,
սակագնային, հարկային և ոչ հարկային եկամուտների քաղաքականության
վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,
գ. ձեռներեցության, այդ թվում՝ փոքր և միջին ձեռնարկատիրության
զարգացման քաղաքականության մշակում և իրականացում,
դ. «պետություն-մասնավոր հատված» համագործակցության քաղաքականության մշակում, պետական և մասնավոր հատվածի համագործակցության ոլորտային
հարթակների ձևավորում,
ե. իր իրավասության սահմաններում տնտեսության ճյուղերի վարչական
ռեգիստրի վարում,
զ. արդյունաբերական ներուժի ընդլայնման և մրցունակության բարձրացման,
արդյունաբերության տեխնոլոգիական վերազինման և ինովացիոն լուծումների
ներդրման քաղաքականության մշակում և իրականացում,
է.
որակի
ենթակառուցվածքի՝
տեխնիկական
կանոնակարգման,
համապատասխանության
գնահատման,
ստանդարտացման,
չափումների
միասնականության ապահովման և հավաստագրման ոլորտների պետական
քաղաքականության, սպառողների շահերի և անվտանգության ապահովման
մեխանիզմների մշակում, իրականացում և համակարգում,
ը. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության քաղաքականության մշակում,
գործարար միջավայրի խոչընդոտների բացահայտում և դրանց վերացման ուղղությամբ
առաջարկությունների ներկայացում, կազմակերպությունների ստեղծմանը և
զարգացմանը նպաստող գործարար միջավայրի ձևավորում,
թ. կորպորատիվ կառավարման իրավական դաշտի և կանոնների մշակում,
ժ. ներդրումների ներգրավման և պաշտպանության քաղաքականության և
օրենսդրական դաշտի մշակում, դիտանցման իրականացում,
ժա. արտահանման խթանման քաղաքականության մշակում և իրականացում,
ժբ. մտավոր սեփականության պահպանության քաղաքականության մշակում.
2) զբոսաշրջության բնագավառում՝
ա) ոլորտի զարգացման քաղաքականության մշակման և իրականացման
ապահովում, այն խթանող և դրան օժանդակող համակարգի ստեղծում, միջազգային
զբոսաշրջության
կազմակերպությունների
հետ
կապերի
ամրապնդում
ու
աշխատանքների համակարգում,
բ) օրենքով նախատեսված գործունեության տեսակների լիցենզավորում,
լիցենզավորման պայմանների կատարման հսկողություն,
գ) օրենքի պահանջների խախտման համար տնտեսվարող սուբյեկտների
նկատմամբ պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու մասին համապատասխան
իրավական ակտի ընդունում,
դ)
ոլորտը կարգավորող օրենսդրության պահանջների խախտումների
կանխարգելման և վերացման նպատակով կարգադրագրերի արձակում,
ե) հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի որակավորման կարգի տրամադրում և
փոփոխում, որակավորման կարգը ստանալու համար ներկայացված հայտի մերժում,
որակավորման կարգից զրկում, որակավորման պայմանների նկատմամբ հսկողության
իրականացում,
զ) ազգային և օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման համար բարենպաստ
միջավայրի ձևավորմանն աջակցություն,
է) տեղական ինքնակառավարման մարմիններին՝ իրենց տարածքում գտնվող
զբոսաշրջային տարածաշրջանների, կենտրոնների և օբյեկտների վերանորոգման,
բարեկարգման և պատշաճ վիճակում պահպանման վերաբերյալ առաջարկությունների
ներկայացում,
ը) զբոսաշրջության բնագավառում կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և նրանց որակավորման բարձրացման, զբոսաշրջության բնագավառում
գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացմանն աջակցություն,
թ) այլ երկրների համապատասխան մարմինների և միջազգային զբոսաշրջային
կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում Արցախի Հանրապետությունը
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ներկայացնելը, զբոսաշրջության ոլորտին առնչվող միջազգային պայմանագրերի
կնքմանը մասնակցություն,
ժ) միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսներին Արցախի Հանրապետության
մասնակցության ապահովում, ցուցահանդեսների մասնակիցներին խորհրդատվական,
կազմակերպական և այլ օգնության ցուցաբերում,
ժա) զբոսաշրջության ոլորտի վարչական վիճակագրության վարում.
3) գյուղատնտեսության բնագավառում՝
ա) ագրոպարենային ոլորտում ձեռնարկատիրական գործունեությանը
նպաստող ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ,
բ) Արցախի Հանրապետության ագրարային ու պարենային ապահովության
ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ,
գ) գյուղատնտեսության բնագավառում միջպետական համագործակցության
ծրագրերի մշակում և դրանց իրականացման մոնիթորինգ,
դ)
ոլորտում
համապատասխան
վարչական
վիճակագրական
հաշվետվությունների ձևերի հաստատում և հավաքագրված տվյալների ու
տեղեկությունների հիման վրա վարչական վիճակագրական ռեգիստրների վարում,
ե) գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների
աջակցության ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ,
զ) գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սերմնաբուծության աջակցության,
բույսերի, բուսական արտադրանքի ու կարգավորող առարկաների կարանտին
հիվանդությունների ու առավել վնասակար օրգանիզմների դեմ պայքարի
միջոցառումների ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ (բացառությամբ
տեսչական գործառույթների),
է) կենդանիների տոհմային գործի զարգացման, անասնաբուժության ու
հակաանասնահամաճարակային
միջոցառումների
ծրագրերի
մշակում
և
իրականացման մոնիթորինգ (բացառությամբ տեսչական գործառույթների),
ը) ոռոգման ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ,
թ) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` Արցախի
Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման
արդյունավետության բարձրացման ու մելիորացիայի (բարելավման) ծրագրերի
մշակում և իրականացման մոնիթորինգ,
ժ) ջրային համակարգերի շահագործման հայեցակարգերի, ծրագրերի մշակում և
իրականացման մոնիթորինգ,
ժա)
Ջրային օրենսգրքով նախատեսված գետերի ջրերի վնասակար
ներգործության կանխման և վերացման միջոցառումների մշակում և իրականացման
մոնիթորինգ.
4)
ոլորտում
կադրերի
պատրաստման,
վերապատրաստման
և
վերաորակավորման մասնագիտական պահանջարկի ծրագրում, քաղաքականության
ու ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ.
5) ոլորտում գիտատեխնիկական քաղաքականության և առաջադիմական
տեխնոլոգիաների ներդրման, ինովացիոն ծրագրերի մշակում և իրականացման
մոնիթորինգ.
6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
պետական գնումների գործընթացի կազմակերպում.
7) բնագավառին առնչվող հարցերի վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի
(համաձայնագրերի) մշակման ու քննարկման գործընթացներին` սահմանված կարգով
մասնակցություն.
8) բնագավառին առնչվող օրենսդրական ակտերի նախագծերի մշակում, ինչպես
նաև օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում բնագավառը կարգավորող այլ
իրավական ակտերի մշակում և հաստատում.
9) իր ենթակայության կազմակերպություններին ամրացված պետական
սեփականության օգտագործման և պահպանության նկատմամբ վերահսկողություն,
իսկ հիմնադրի որոշմամբ կամ կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված
դեպքերում` գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնման համար
համաձայնության տրամադրում.
10) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
բաժնետիրական ընկերություններում` պետական սեփականություն հանդիսացող
բաժնետոմսերի կառավարում.
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11)
նախարարության
տեղեկատվական
քաղաքականության
հասարակայնության հետ կապերի կազմակերպում ու իրականացում:

և

3. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
10. Նախարարությունը գլխավորում և նախարարության համակարգի մեջ
մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների գործունեությունը
կառավարում է Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության
նախարարը (այսուհետ՝ նախարար), որը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից
ազատվում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և
հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահին: Նախարարն ունի
տեղակալներ, որոնց պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը:
11. Նախարարն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի
Հանրապետության օրեսնդրությամբ, Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով:
12. Նախարարն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
իրեն վերապահված գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի
գնահատման և վերլուծության, հեռանկարային զարգացման ապահովման համար:
13. Նախարարը՝
1) իր իրավասության սահմաններում ընդունում և օրենքով սահմանված կարգով
հրապարակում է նորմատիվ իրավական ակտեր.
2) ղեկավարում, համակարգում և վերահսկում է նախարարության և նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների
ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է նախարարության առջև դրված
խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար.
3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով
սահմանված գործունեության բնագավառների,
նպատակների
ու
խնդիրների
վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի
Հանրապետության Նախագահին և կառավարությանը.
4) իրականացնում է նախարարության աշխատակազմի կառավարումը`
օրենքով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված իրավասությունների
սահմաններում.
5) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ և տալիս
ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության կամ
նախարարության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի Հանրապետության կամ
նախարարության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև
վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և
դեպքերում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության
համակարգի աշխատողներին, նշանակումներ է կատարում նախարարության
քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ
կիրառում է խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ.
7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը
համապատասխան սահմանում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային
ստորաբաժանումների իրավասության սահմանները.
8) տրամադրում է արձակուրդ նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին.
9) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև.
10) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ.
11) հաստատում է նախարարության կառավարման ոլորտում գործող
պետական մարմնի տարեկան գործունեության ծրագիրը.
12) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների
սահմաններում նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի
ղեկավարին տալիս է պարտադիր կատարման ենթակա հանձնարարականներ և
հսկում է դրանց կատարման ընթացքը.
13) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ և այլ
իրավական ակտերով նախատեսված իր լիազորության սահմաններում կասեցնում
կամ ուժը կորցրած է ճանաչում իր տեղակալների, նախարարության համակարգի
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պետական մարմնի ղեկավարի, նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի,
նախարարության
աշխատակազմի
առանձնացված
ստորաբաժանումների
ղեկավարների, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական
ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հիմնարկների ղեկավարների` Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրության
պահանջներին
հակասող
հրամանները,
հրահանգները, հանձնարարագրերը, կարգադրությունները և ցուցումները.
14) լսում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է
ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմնի և
կազմակերպությունների գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություններն ու
տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները,
հաստատում նախարարության մարմինների տարեկան պահպանման ծախսերի
նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական հաշվետվությունների
արժանահավատության վերստուգման արդյունքները.
15) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության կողմից պետական
գույքի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման, աշխատակազմին ամրացված
պետական սեփականության պահպանության ու օտարման նկատմամբ.
16) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության և նախարարության
համակարգի մեջ մտնող պետական մարմնի և կազմակերպությունների կանոնադրությունները և կառուցվածքները.
17) Արցախի
Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է
ներկայացնում նախարարության համակարգի աշխատողների թիվը.
18)
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
շնորհում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային
աստիճաններ, հատուկ կոչումներ.
19) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
նախարարության համակարգի աշխատողներին ներկայացնում է Արցախի
Հանրապետության պետական պարգևներով պարգևատրման.
20) ստեղծում է խորհրդակցական մարմիններ.
21) իր լիազորության սահմաններում հիմնում է պարգևներ.
22) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում
համաձայնություն է տալիս նախարարության համակարգի պետական մարմնի
պաշտոնում նշանակում կատարելու համար.
23) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
14. Նախարարի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները
կատարում է նախարարի առաջին տեղակալը, իսկ վերջինիս բացակայության
դեպքում, նախարարի հանձնարարությամբ, նախարարի տեղակալներից մեկը:
15. Նախարարի տեղակալը՝
1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները՝
նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման իրեն
հանձնարարված բնագավառներում.
2) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է նախարարության՝ իրեն
հանձնարարված բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար
անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը՝ նախարարության համակարգի
պետական մարմնի և նախարարության կառավարման ոլորտում գործող
կազմակերպությունների
աշխատակազմի
կառուցվածքային և առանձնացված
ստորաբաժանումների միջոցով տալով ցուցումներ ու հանձնարարականներ.
3) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան՝ իրեն
հանձնարարված բնագավառներում նախարարության համակարգի մարմիններին
տալիս
է
հանձնարարականներ
և
առաջադրանքներ,
վերահսկողություն
իրականացնում դրանց կատարման նկատմամբ.
4) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ
քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները.
5) համակարգում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարության համակարգի
մարմինների
կողմից
իրականացվող
աշխատանքների

74

մասնագիտական ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ
վերլուծությունը.
6) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական
կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ.
7) իրեն հանձնարարված բնագավառներում համակարգում է համապատասխան
զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները.
8) նախարարին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն իրեն
հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ.
9) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի
հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և
արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին.
10) նախարարին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է
առաջարկություններ նրանց վերաբերող հարցերի մասին.
11) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ.
12) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ
իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ:
16. Նախարարը կարող է ունենալ մամուլի քարտուղար և ռեֆերենտներ, որոնց
միջև սահմանում է պարտականությունների բաշխումը:
17. Նախարարության առջև դրված խնդիրներն ու գործառույթներն
արդյունավետ իրականացնելու նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է կոլեգիա,
որը`
1) օժանդակում է նախարարության գործունեության ռազմավարական
պլանավորման, քաղաքական որոշումների կայացման, միջոցառումների ծրագրերի
մշակման գործընթացներին.
2) նպաստում է ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, գնահատմանը և
այդ գործընթացներին քաղաքացիական հասարակության մասնակցությանը.
3)
մշակում
և
ներկայացնում
է
նախարարության
կառավարման
արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ առաջարկություններ:
4. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ
18. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարության
(այդ թվում՝ նրա կազմում գործող տեսչությունների)՝ օրենքներով, այլ իրավական
ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու
արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նախարարության մասնակցության ապահովումն է:
19. Նախարարության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ
չունեցող պետական կառավարչական հիմնարկ է, որը Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ,
ենթակա է հաշվառման իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի
կողմից:
20. Նախարարության աշխատակազմը գործում է Քաղաքացիական օրենսգրքի,
«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքի, այլ օրենքների ու
իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և
սույն կանոնադրության հիման վրա:
21. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, ամրացված
գույք, իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության անունից կարող
է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել
պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ
պատասխանող:
22. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության
զինանշանի պատկերով և իր հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ
և անհատականացման այլ միջոցներ:
23.
Նախարարության
աշխատակազմը
չի
կարող
իրականացնել
ձեռնարկատիրական գործունեություն: Նախարարության աշխատակազմի կատարած
գործառույթների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն
պետական տուրք` օրենքով սահմանված չափով և կարգով:
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24. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն
իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարության
աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև նախարարության
լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները
կատարվում են «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով:
25. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար
պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը:
26.
Նախարարության
աշխատակազմի
անվանումն
է`
«Արցախի
Հանրապետության
էկոնոմիկայի
և
գյուղատնտեսության
նախարարության
աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ:
27. Նախարարության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` Արցախի
Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Թումանյան 115:
5. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ
28. Նախարարության աշխատակազմի գույքը օրենքով սահմանված կարգով
ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև
Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքների միջոցով
ձեռք բերված և աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը
հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային իրավունքները), որը
հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի Հանրապետության կառավարության
որոշմամբ նախարարության աշխատակազմին կարող է վերապահվել նաև պետական
բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավասություն:
29. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած
ժամանակ վերցնելու իր կողմից նախարարության աշխատակազմին հանձնված
գույքը:
30. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական
ակտերով և իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով իր
գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան
օգտագործելու, տիրապետելու և տնօրինելու իր գույքը:
31. Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից նախարարության
աշխատակազմին հանձնված գույքը ենթակա է հաշվառման՝ կառավարության
սահմանած կարգով:
6. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
32. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը ներառում է նրա
կառուցվածքային
ստորաբաժանումները
(վարչություններ,
բաժիններ)
և
առանձնացված ստորաբաժանումները (տեսչություններ):
33. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները հաստատում է նախարարը:
34. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները
հաստատում
է
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության
նախարարի ներկայացմամբ:
35. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն
օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում՝ նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
նախատեսված ծառայությունների մատուցման, վերահսկողության գործառույթներ և
պատասխանատվության միջոցներ կիրառող մարմին է:
36. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն
իրականացնում է նաև նախարարության աշխատակազմի առանձին գործառույթները
կամ դրանց մի մասը և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից:
37.
Առանձնացված
ստորաբաժանումն
իրավունք
ունի
Արցախի
Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային ու անձնական
ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես
գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
38. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն ունի
Արցախի
Հանրապետության
զինանշանի
պատկերով
և
նախարարության
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աշխատակազմի ու իր՝ հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և
անհատականացման այլ միջոցներ:
7. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
39. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը և նախարարը՝ օրենքով և սույն
կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում:
Նախարարության աշխատակազմը ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի
ղեկավարը, որին օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից
ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
40. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝
1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի
գործունեությունը.
2) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կանոնադրությունը և
դրանում կատարում փոփոխություններ.
3) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և
չափը.
4) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը.
5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և
օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:
41. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական
ակտերով, նախարարի հրամաններով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված
լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի
ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ
իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումների և
նախարարի հրամանների, սույն կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ
պատշաճ կատարելու համար:
42. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված կարգով
գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը պատճառված
գույքային
վնասի
համար:
Նախարարության
աշխատակազմի
ղեկավարի
լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ
պատճառված
նյութական վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար:
43. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող
կարգադրությունները,
հրամաններն ու հրահանգները և դրանց չկատարման համար չի կարող ենթարկվել
պատասխանատվության:
44. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի
բացակայության կամ
պաշտոնական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան
փոխարինում է նրա տեղակալը կամ նախարարության աշխատակազմի
ստորաբաժանումներից մեկի ղեկավարը՝ նախարարի հրամանով:
45. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը՝
1) առանց լիազորագրի՝ իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս
Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության
սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող,
տալիս է լիազորագրեր՝ դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ
գործողություններ իրականացնելու համար.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով, Արցախի Հանրապետության
կառավարության, և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է
հիմնարկին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները.
3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության
անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով
լիազորագրեր.
4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների
սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից)
ազատում է նախարարության աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց նկատմամբ
կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ.
5) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ.
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6) ապահովում է աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերին
համապատասխան` անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների
իրականացումը.
7) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված
իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր
կատարման ցուցումներ.
8)
նախարարի
հաստատմանն
է
ներկայացնում
նախարարության
աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ
թվում՝ ապահովում է նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական
հաշվառումը վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը,
նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի
տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, միջոցներ է
ձեռնարկում ստուգումներով
հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների
վերացման համար.
9) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ նախարարության
աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ.
10)
կազմակերպում
է
նախարարության
բյուջեի
նախագծի
նախապատրաստական աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների
ծախսերի կատարումը.
11)
կազմակերպում
է
նախարարությունում
քննարկումների
և
խորհրդակցությունների անցկացումը.
12) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված
ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը.
13) նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները,
ինչպես նաև կարգադրությունները.
14) ապահովում է համագործակցությունը Արցախի Հանրապետության
պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ.
15) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական
սպասարկման աշխատանքները.
16) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
46. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը ղեկավարում է
նախարարության
աշխատակազմի
ֆինանսական
և
հաշվապահական
ծառայությունները, գործում է նախարարության աշխատակազմի
ղեկավարի
անմիջական ենթակայությամբ և իրականացնում «Գանձապետական համակարգի
մասին» օրենքով իր վրա դրված լիազորությունները:
47.
Նախարարության
աշխատակազմի
գլխավոր
ֆինանսիստը
պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախարարության
աշխատակազմի
ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական,
պարտադիր վճարների հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար:
8. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
48.
Նախարարության
աշխատակազմն
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և
համապատասխան մարմիններին ներկայացնում է ֆինանսական, հարկային,
մաքսային, պարտադիր վճարների և վիճակագրական հաշվետվություններ,
հաշվարկներ, հայտարարագրեր:
49. Նախարարության աշխատակազմի
գործունեության
տարեկան
ֆինանսական հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի
(վերստուգման)՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:
9. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ
50. Նախարարության աշխատակազմի
վերակազմակերպման և
գործունեության դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով:
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նրա

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 781-Ն որոշման
Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ
ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

1. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
1. Վարչություններ
1) Տնտեսական զարգացման վարչություն
2) Զբոսաշրջության վարչություն
3) Անասնաբուծության և անասնաբուժության վարչություն
4) Բուսաբուծության և բույսերի պաշտպանության վարչություն
5) Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն
2. Բաժիններ
1) Ծրագրերի մոնիթորինգի և վերլուծության բաժին
2) Ագրովերամշակման զարգացման բաժին
3) Ջրային տնտեսության և ինժեներական մելիորացիայի բաժին
4) Իրավաբանական բաժին
5) Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
6) Ընդհանուր բաժին
2. ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
1. Տեսչություններ
1) Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչություն
2) Ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության պետական տեսչություն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
30 դեկտեմբերի 2020թ.

N 782-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ, ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 958-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին»
օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ և 9-րդ հոդվածի 1-ին կետերը, «Նորմատիվ
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N702-Ն որոշումը՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության
«Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմ»
պետական
կառավարչական
հիմնարկը
վերանվանել
Արցախի
Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարության
«Սննդամթերքի անվտանգության, շուկայի և սպառողների շահերի
պաշտպանության պետական ծառայության աշխատակազմ» պետական
կառավարչական հիմնարկ:
2. Հաստատել`
1) Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության
նախարարության սննդամթերքի անվտանգության, շուկայի և սպառողների
շահերի պաշտպանության պետական ծառայության կանոնադրությունը`
համաձայն N1 հավելվածի.
2) Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության
նախարարության սննդամթերքի անվտանգության, շուկայի և սպառողների
շահերի պաշտպանության պետական ծառայության աշխատակազմի
կառուցվածքը` համաձայն N 2 հավելվածի:
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013
թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Սննդամթերքի անվտանգության պետական
ծառայության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ստեղծելու, Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության
սննդամթերքի
անվտանգության
պետական
ծառայության
կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու, Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 16-ի
N 63 և 2005 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 558 որոշումներում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, 2004 թվականի հունիսի 22-ի N
243 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 958-Ն որոշման
(այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) ուժը կորցրած ճանաչել որոշման 2-րդ կետի 1-ին և
2-րդ
ենթակետերը.
2) ուժը կորցրած ճանաչել որոշմամբ հաստատված N 1 և N 2
հավելվածները:
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4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 782-Ն որոշման
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՎ
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության
նախարարության սննդամթերքի անվտանգության, շուկայի և սպառողների շահերի
պաշտպանության պետական ծառայությունը (այսուհետ` ծառայություն) Արցախի
Հանրապետության
էկոնոմիկայի
և
գյուղատնտեսության
նախարարության
կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմին է, որն իրականացնում է
սննդամթերքի, ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների անվտանգության,
սպառողների
իրավունքների
պաշտպանության,
համապատասխանության
գնահատման, անասնաբուժության, բուսասանիտարիայի բնագավառների պետական
կարգավորումը, իսկ առանձին դեպքերում նաև Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում իրականացնում է վերահսկողական
գործառույթներ և կիրառում պատասխանատվության միջոցներ այդ բնագավառում`
հանդես գալով Արցախի Հանրապետության անունից:
2. Ծառայությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի երկրագործության պետական տեսչության ու
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության
աշխատակազմի անասնաբուժական և անասնապահական պետական տեսչության
իրավահաջորդն է:
3. Ծառայությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է Արցախի
Հանրապետության Նախագահի հրամանագրովֈ
4. Ծառայության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով,
կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով և
այլ իրավական ակտերով, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերով:
5. Ծառայությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան:
6. Ծառայությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և
իր` հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և
անհատականացման այլ միջոցներ:
7. Ծառայությունը կազմված է ծառայության պետից, պետի տեղակալ(ներ)ից,
ծառայության աշխատակազմից, ինչպես նաև ծառայության ենթակայությանը
հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից: Արցախի
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ծառայությանը կարող է վերապահվել
նաև պետական բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման (կառավարման)
իրավասություն:
8. Ծառայության անվանումն է`
հայերեն լրիվ անվանումը` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության, շուկայի և
սպառողների շահերի պաշտպանության պետական ծառայություն,
ռուսերեն լրիվ անվանումը` Государственная служба по продовольственной
безопасности, защиты рынка и интересов потребителей министерства экономики и
сельского хозяйства Республики Арцах,
անգլերեն լրիվ անվանումը` State service of food safety, protection of market and
consumers’ interests of the Ministry of Economy and Agriculture of Artsakh Republic,
հայերեն կրճատ անվանումը` ԱՀԷԳՆ ՍԱՇՍՇՊՊԾ,
ռուսերեն կրճատ անվանումը` ГСПБЗРИП МЭСХ РА,
անգլերեն կրճատ անվանումը` SSFSPMCI MEA ARֈ
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Ծառայության գտնվելու վայրն
Ստեփանակերտ, Թումանյան 59:

է՝

Արցախի

Հանրապետություն,

քաղաք

2. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
9. Ծառայության նպատակներն ու խնդիրները սննդամթերքի, ոչ պարենային
արտադրանքների, ապրանքների անվտանգության, սպառողների իրավունքների
պաշտպանության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի բնագավառների
պետական կարգավորումն է, որը հիմնված է հետևյալ սկզբունքների վրա`
1) սպառողների առողջության համար սննդամթերքի հնարավոր վնասակար
ազդեցությունից պաշտպանության նպատակով սննդի շղթան (արտադրությունից
մինչև սպառումը) որպես մեկ միասնական ամբողջություն դիտարկելն է («ֆերմայից
մինչև պատառաքաղ» կամ «դաշտից մինչև սեղան» սկզբունքը).
2) սննդամթերքի արտադրության և շրջանառության կամ սննդի շղթայի
փուլերում պետական վերահսկողության ապահովումը հետագծելիության սկզբունքի
կիրառմամբ.
3) սննդամթերքի անվտանգության գիտականորեն հիմնավորված ռիսկերի
գնահատման, խորհրդատվության տրամադրման, ռիսկերի կառավարման ընթացքում
դրանց գիտականորեն հիմնավորված գնահատականների հիման վրա որոշումների
ընդունումը («ռիսկերի վերլուծության» սկզբունքը).
4) սննդամթերքի անվտանգության համակարգի գործունեության վերաբերյալ
հանրությանը հստակ, ամբողջական և հավաստի տեղեկատվության տրամադրումը
(«թափանցիկության և շահառուների ներգրավման» սկզբունքը).
5) սննդամթերքի անվտանգության ապահովման համար սննդի շղթայի բոլոր
փուլերում գործառնություններ իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների
նկատմամբ (ներառյալ անասնակեր և առաջնային գյուղատնտեսական մթերք
արտադրողները, վերամշակողները, իրացնողները) օրենքով սահմանված կարգով
պատասխանատվության միջոցների կիրառումը («տնտեսավարող սուբյեկտների
պատասխանատվության» սկզբունքը).
6) սպառողների առողջությանը սպառնացող վտանգի հավանականության
առկայության դեպքում, երբ վտանգի լիարժեք գնահատման համար գիտական հիմքերը
բավարար չեն կամ անորոշ են, ռիսկերի կառավարման նախազգուշական միջոցների
կիրառումը («նախազգուշացման» սկզբունքը).
7) սննդամթերքի, անասնաբուժական և բուսասանիտարիայի ոլորտներում
պետական հսկողության իրականացման միջազգային լավագույն փորձի, գիտական
նվաճումների և նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ապահովումը, նյութատեխնիկական
բազայի ամրապնդումը («արդիականացման և առաջընթացի» սկզբունքը).
8) պետական հսկողության ապահովումը սննդամթերքի անվտանգության,
անասնահամաճարակային, բուսասանիտարական իրավիճակի, սննդամթերքի,
կենդանական ծագման հումքի, կերերի, կերային խառնուրդների, կերային
հավելումների, լրացակերերի, անասնաբուժական դեղամիջոցների, բույսերի, բույսերի
պաշտպանության միջոցների, պարարտանյութերի, բուսական արտադրանքի և
կարգավորվող առարկաների արտադրության, դրանց վերամշակման, պահպանման,
տեղափոխման և իրացման գործընթացների գնահատման և կանխորոշման հիման վրա
(«գնահատման և կանխորոշման» սկզբունքը).
9) սննդամթերքի, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտներում
պետությանը և հանրությանը սպառնացող վտանգների հայտնաբերում, ներթափանցման և տարածման կանխում ու վերացում («արագ արձագանքման» սկզբունքը).
10) ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների անվտանգության
ապահովումը.
11) սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը,
12) տեխնիկական կանոնակարգերով և ստանդարտացման նորմատիվ
փաստաթղթերով սահմանված պահանջների խախտումների կանխարգելումը և
վերացումը.
13) պետական չափագիտական վերահսկողության ոլորտում չափագիտական
կանոնների և նորմերի խախտումների բացահայտումը և դրանց կանխարգելումը և
վերացումը, չափումների ոչ հավաստի արդյունքների բացասական հետևանքներից
սպառողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը.
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14) շուկայի և սպառողների շահերի
գործունեության իրականացման ապահովումը:

պաշտպանության

տեսչական

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
10. Ծառայությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է
հետևյալ գործառույթները`
1) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ
շփվող նյութերի և սննդային հավելումների, կենդանական ծագման հումքի, կերերի,
լրացակերերի, կերային խառնուրդների և կերային հավելումների, բույսերի, բուսական
արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների համար նորմատիվ փաստաթղթերով
սահմանված պահանջների համապատասխանության նկատմամբ.
2) մշակում և իրականացնում է սննդամթերքի անվտանգության,
բուսասանիտարիայի
և
անասնաբուժության
բնագավառներում
ծրագրեր,
համագործակցում է միջազգային համապատասխան կառույցների հետ.
3) վերահսկողություն է իրականացնում ներմուծվող, տարանցիկ փոխադրվող
բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների` արտահանող
երկրի
կողմից
տրված
բուսասանիտարական
փաստաթղթերի
համապատասխանության նկատմամբ.
4) իր լիազորությունների սահմաններում վերահսկողություն է իրականացնում
բույսերի պաշտպանության միջոցների և պարարտանյութերի ներմուծման,
արտահանման,
պահպանման,
փոխադրման,
իրացման,
օգտագործման
գործընթացների, ինչպես նաև բուսասանիտարական կանոնների և նորմերի
պահանջների կատարման նկատմամբ.
5) Արցախի Հանրապետության տարածքում բույսերի վնասակար օրգանիզմներ
հայտնաբերելու և դրանց հետագա տարածումը կանխարգելելու նպատակով
պարբերաբար
մշտադիտարկում
է
անցկացնում,
իրականացնում
է
բուսասանիտարական վտանգի վերլուծություն, այլ ծառայությունների կողմից
կատարվող վնասակար օրգանիզմների մոնիթորինգի անցկացման նկատմամբ
վերահսկողություն, արդյունքների հիման վրա որոշում է կարանտին վնասակար
օրգանիզմներից ազատ (զերծ) գոտիների սահմանները.
6) վերլուծում է գյուղատնտեսական, գեղազարդային մշակաբույսերի
բուսասանիտարական վիճակը, անհրաժեշտության դեպքում իրազեկում է պետական
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ինչպես նաև
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերման,
կանխարգելման, տարածման, դրանց դեմ պայքարի համալիր միջոցառումների
կիրառման մասին.
7) բուսասանիտարական վտանգի վերլուծության հիման վրա հաստատում է
Արցախի Հանրապետության տարածքում բացակայող կամ սահմանափակ տարածում
ունեցող կարանտին և կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար օրգանիզմների ցանկը.
8) վերահսկողություն է իրականացնում Արցախի Հանրապետությունում
պետական գրանցում չստացած, օգտագործումից հանված, ժամկետանց և արգելված,
բնակչության առողջության և շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր բույսերի
պաշտպանության միջոցների ներմուծման, իրացման, օգտագործման բացառման,
ագրարային կանոնների խախտմամբ կատարվող աշխատանքների նկատմամբ.
9) վերահսկողություն է իրականացնում իրավաբանական և ֆիզիկական
անձանց հողային, արտադրական, առևտրային, պահեստային տարածքներում և
կարգավորվող
առարկաներում
բույսերի
պաշտպանությանն
ուղղված
միջոցառումների անցկացման նկատմամբ.
10) ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տալիս է բույսերի, բուսական
արտադրանքի, կարգավորվող առարկաների, բույսերի պաշտպանության միջոցների և
պարարտանյութերի ներմուծման թույլտվություն և բույսերի, բուսական արտադրանքի
ու կարգավորվող առարկաների ներմուծման, արտահանման, վերաարտահանման
բուսասանիտարական հավաստագրեր.
11) վերահսկողություն է իրականացնում հողերի մշակության, բույսերի և
բուսական արտադրանքի արտադրության, ներմուծման, փոխադրման, պահպանման,
իրացման, օգտագործման գործընթացներում բուսասանիտարական ստուգման և
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վնասակար օրգանիզմների դեմ տարվող պայքարի միջոցառումների անցկացման
նկատմամբ.
12) ներմուծվող բեռներում հայտնաբերված կարանտին վնասակար
օրգանիզմների մասին ծանուցում է արտահանող երկրի բուսասանիտարիայի
բնագավառի պետական մարմնին, բույսերի պաշտպանության միջազգային
կազմակերպություններին և Արցախի Հանրապետության բոլոր սահմանային հսկիչ
կետերին.
13) իրականացնում (վարում) է բուսական արտադրանք և կարգավորվող
առարկաներ արտադրող, իրացնող, փոխադրող, ներմուծող և արտահանող
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պետական բուսասանիտարական
հաշվառումը (ռեգիստրը), մուտքագրում և պահպանում է վնասակար օրգանիզմների
հայտնաբերման տեղեկատվական համակարգերը (տվյալների բազաները).
14) վերահսկողություն է իրականացնում բույսերի պաշտպանության և
կարանտինի միջոցառումների նկատմամբ, մոնիթորինգի իրականացման և
բուսասանիտարական իրավիճակի գնահատման արդյունքում պլանավորում է
վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումները.
15) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքում, կենդանական
ծագման հումքում, կերերում, կերային հավելումներում, կերային խառնուրդներում,
բուսական արտադրանքում անասնաբուժական դեղամիջոցների, աղտոտիչների,
պեստիցիդների հայտնաբերման և դրանց մնացորդային քանակությունների
նկատմամբ.
16)
տրամադրում
է
կենդանիների
պահվածքի,
անասնապահական
շինությունների
շահագործման
վերաբերյալ
խորհրդատվություն,
իր
լիազորությունների
սահմաններում
մասնակցում
է
անասնապահական
շինությունների շինարարության թույլտվության տրամադրման գործընթացին,
վերահսկողություն է իրականացնում կենդանիների պահվածքի, անասնապահական
շինությունների զոոհիգիենիկ և անասնաբուժասանիտարական նորմերի պահպանման
նկատմամբ.
17) վերահսկողություն է իրականացնում հակաանասնահամաճարակային
միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ անասնաբուժական միջոցների,
անասնաբուժական դեղամիջոցների և այլ պարագաների ու նյութերի ձեռքբերման,
ներմուծման, պահպանման, բաշխման, օգտագործման, իրացման վաճառքի
(գործընթացների) նկատմամբ.
18) վերահսկողություն է իրականացնում անասնաբուժական գործունեության,
հանրապետությունում կենդանիների վարակիչ ու ոչ վարակիչ հիվանդությունների
կանխարգելման
և
պայքարի
համալիր
անասնահամաճարակային
և
անասնաբուժասանիտարական միջոցառումների, գյուղատնտեսական կենդանիների
հաշվառման և համարակալման, արհեստական սերմնավորման, բոնիտավորման,
տոհմային գործի, տոհմանյութի արտադրության, կենդանիների սպանդի նկատմամբ,
այդ գործընթացում համագործակցում է պետական մարմինների և մասնավոր
կազմակերպությունների հետ.
19) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
կասեցնում կամ արգելում է սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և
բուսասանիտարիայի բնագավառներում սննդամթերքի, սննդային հավելումների,
սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի, կենդանական ծագման մթերքի, կերերի,
լրացակերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների, անասնաբուժական
դեղերի, բույսերի, բուսական արտադրանքի, կարգավորվող առարկաների, բույսերի
պաշտպանության միջոցների և պարարտանյութերի ներմուծումը, արտահանումը,
արտադրությունը, պահպանումը, վերամշակումը, իրացումը, վաճառքը, կենդանիների
սպանդ
իրականացնող
անձանց
գործունեությունը,
տեխնոլոգիական
սարքավորումների
օգտագործումը,
շահագործումը
և
տեխնոլոգիական
գործընթացները, այդ թվում` սանիտարական կանոններով և հիգիենիկ նորմերով
սահմանված
պահանջների
խախտումների
դեպքերում,
սննդամթերքի
անվտանգության,
անասնաբուժության,
բուսասանիտարիայի
և
համապատասխանության բնագավառի օրենսդրության բացահայտված խախտումները
և թերությունները վերացնելու նպատակով սահմանում է պարտադիր կատարման
հանձնարարականներ, առաջադրանքներ, արձակում է արտադրանքի իրացման
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կասեցման կամ արգելման, խախտումների վերացման կարգադրագրեր, օրենքով
սահմանված կարգով նշանակում է վարչական տույժեր և տուգանքներ.
20) կենդանիների և մարդկանց համար ընդհանուր հիվանդությունների
սննդային թունավորումների հայտնաբերման դեպքում տեղեկացնում է պետական
սանիտարահիգիենիկ վերահսկողություն իրականացնող մարմնին, կազմակերպում և
իրականացում է համատեղ միջոցառումներ.
21) կազմակերպում և իրականացնում է օտարերկրյա պետություններից
կենդանիների կարանտինային, հատուկ վտանգավոր ու պարտադիր ծանուցման
ինֆեկցիոն
հիվանդությունների`
Արցախի
Հանրապետության
տարածք
ներթափանցումը կանխարգելող միջոցառումներ, այդ ուղղությամբ համագործակցում է
պետական և շահագրգիռ մյուս մարմինների հետ.
22) վերահսկողություն է իրականացնում կենդանիների, սննդամթերքի
կենդանական ծագման հումքի, կերերի, լրացակերերի, անասնաբուժական
դեղամիջոցների ներմուծման, արտահանման, տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաև
ներքին փոխադրումների, արտադրության, դրանց վերամշակման, պահպանման,
իրացման գործընթացների նկատմամբ.
23) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ
շփվող նյութերի և սննդային հավելումների, բույսերի, բուսական արտադրանքի և
կարգավորվող առարկաների ներմուծման, արտադրության, ինչպես նաև իրացման
փուլում գենետիկորեն փոփոխված օրգանիզմների (ԳՓՕ-ի) նկատմամբ.
24) աջակցում է սննդամթերքի արտադրության բնագավառում վտանգի
աղբյուրի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգի ներդրմանը,
վերահսկողություն է իրականացնում ներդրված համակարգի նկատմամբ.
25) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի, կենդանական ծագման
հումքի, կերերի, լրացակերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների,
անասնաբուժական
դեղամիջոցների,
բույսերի,
բուսական
արտադրանքի,
կարգավորվող
առարկաների,
բույսերի
պաշտպանության
միջոցների
և
պարարտանյութերի, ինչպես նաև կենդանիների դիակների վնասազերծման,
ոչնչացման կամ տեխնիկական օգտահանման գործընթացների նկատմամբ.
26) սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության, բուսասանիտարիայի,
համապատասխանության
գնահատման
բնագավառներում
գործունեություն
իրականացնող
ֆիզիկական
և
իրավաբանական
անձանցից
Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով ստանում է
համապատասխան տեղեկատվություն, հաշվետվություններ, սահմանված կարգով և
ժամկետներում իրականացնում է վերլուծություն, ստուգում արձանագրված
տվյալների հավաստիությունը.
27) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի անվտանգության,
անասնաբուժական ուղեկցող, լաբորատոր հետազոտությունները հավաստող
փաստաթղթեր տալու, հաշվառելու և օգտագործելու գործընթացների նկատմամբ.
28) վերահսկողություն է իրականացնում սննդի արտադրության, պահպանման,
տեղափոխման, վերամշակման, իրացման (արտադրության և շրջանառության փուլեր)
բոլոր
փուլերում
սննդամթերքի
անվտանգությանն
առնչվող
նորմատիվ
փաստաթղթերով սահմանված պարտադիր պահանջների պահպանման նկատմամբ.
29) չափագիտական վերահսկողություն է իրականացնում փաթեթավորված,
չափածրարված սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային
հավելումների, բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների
ապրանքների նկատմամբ.
30) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ
շփվող նյութերի և սննդային հավելումների, կերերի, լրացակերերի, կերային
հավելումների, կերային խառնուրդների ներմուծման, արտահանման, արտադրության,
պահպանման, փոխադրման, վերամշակման և իրացման գործընթացներում
մակնշմանը, համապատասխանության գնահատմանը ներկայացվող պահանջների
պահպանման նկատմամբ.
31) վերահսկողություն է իրականացնում բույսերի, բուսական արտադրանքի և
կարգավորվող առարկաների որակին, անվտանգությանը, համապատասխանությանը
ներկայացվող
պահանջների
նկատմամբ`
ներմուծման,
արտահանման,
արտադրության, պահպանման, փոխադրման, վերամշակման և իրացման
գործընթացներում.
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32) ընդունում է սննդի արտադրության և գյուղատնտեսության օբյեկտների,
սարքավորումների,
տեխնոլոգիական
գործընթացները
ժամանակավորապես
դադարեցնելու մասին որոշումներ` մինչև սանիտարական նորմերի ու կանոնների,
հիգիենիկ նորմատիվների և հակահամաճարակային ռեժիմների արձանագրված
խախտումները վերացնելը.
33) մարդու առողջության վրա սննդային հավելումների վնասակար
ազդեցության վտանգի դեպքում ժամանակավորապես արգելում է սննդամթերքի
մշակման և արտադրության ոլորտում սննդային հավելումների կիրառումը,
գյուղատնտեսական բույսերի ու կենդանիների աճի համար խթանիչների
օգտագործումը՝ մինչև մշակողի կամ արտադրողի կողմից դրանց անվտանգության
վերաբերյալ գիտափորձնական հիմնավորում ստանալը.
34) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ
շփվող նյութերի և սննդային հավելումների, կենդանական ծագման հումքի, կերերի,
կերային խառնուրդների, կերային հավելումների, բույսերի, բուսական արտադրանքի,
կարգավորվող
առարկաների
որակի
և
անվտանգության,
աղտոտումից
պաշտպանության, կենդանիների առողջության պահպանման համար ոլորտի
սանիտարական
և
անասնաբուժական
կանոններին,
հիգիենիկ
նորմերին
սննդամթերքի, կենդանական ծագման հումքի, կերի, կերային խառնուրդի, կերային
հավելման, կենդանիների, բույսերի, բուսական արտադրանքի, կարգավորվող
առարկաների, անասնաբուժական դեղամիջոցների և բույսերի պաշտպանության
միջոցների փոխադրման համար օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների
համապատասխանության նկատմամբ.
35) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի արտադրության և
շրջանառության փուլերի համար նախատեսված տարածքների կառուցման,
կահավորման, վերանորոգման` նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված տվյալ
սննդամթերքին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանության նկատմամբ.
36) ընդունում է սննդի արտադրության և գյուղատնտեսության մեջ հումքի նոր
տեսակների կիրառումն ու իրացումը կասեցնելու մասին որոշում, այն դեպքում, երբ
դրանք փորձաքննության արդյունքով մարդկանց կյանքի և առողջության համար
ճանաչվել են վտանգավոր.
37)
Արցախի
Հանրապետության
օրենքներով
սահմանված
կարգով
իրականացնում է ստուգումներ, ամփոփում և վերլուծում է ստուգումների ընթացքում
արձանագրված արդյունքները.
38) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` իր
իրավասության սահմաններում վարում է վարչական վարույթները, ընդունում
համապատասխան որոշումներ և օրենքով նախատեսված դեպքերում կիրառում
պատասխանատվության միջոցներ.
39) իրականացնում է վերահսկողություն նախատեսված ստուգումների
ժամանակ հսկող տեսուչների իրականացված աշխատանքների նկատմամբ.
40) իր իրավասության սահմաններում ընդունում է օրենքով սահմանված
կարգով ենթաօրենսդրական իրավական ակտեր.
41)
համագործակցում
է
սննդամթերքի,
անասնաբուժական
և
բուսասանիտարական անվտանգության ապահովման նպատակով միջազգային և
տարածաշրջանային համապատասխան կազմակերպությունների հետ և ապահովում
տեղեկատվության փոխանակումը.
42) իրականացնում է սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և
սննդային հավելումների, կենդանիների, կենդանական ծագման հումքի, կերերի,
լրացակերերի, կերային խառնուրդների և կերային հավելումների, բույսերի, բուսական
ծագման արտադրանքի, կարգավորվող առարկաների, արտադրության, պահպանման,
վերամշակման, իրացման (վաճառքի), անասնաբուժական դեղամիջոցների և բույսերի
պաշտպանության միջոցների արտադրության, պահպանման, իրացման (վաճառքի)
գործընթացների մշտադիտարկում, ուսումնասիրություն և իրավիճակի վերլուծություն.
43) իրականացնում է օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
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4. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
11. Ծառայությունը կառավարում է ծառայության պետը (այսուհետ` պետ), որին
պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության
նախարարի (այսուհետ` նախարար) ներկայացմամբ:
12. Պետն ունի տեղակալ(ներ), որին (որոնց) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից
ազատում է նախարարը` պետի ներկայացմամբ:
13. Պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով,
Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով ու կարգադրություններով,
սույն կանոնադրությամբ, այլ իրավական ակտերով և Արցախի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերով:
14. Պետն իրականացնում է ծառայությանը վերապահված խնդիրներն ու
գործառույթներն
ու
պատասխանատու
է
սննդամթերքի,
ոչ
պարենային
արտադրանքների,
ապրանքների
անվտանգության,
անասնաբուժության
և
բուսասանիտարիայի
բնագավառների
վերահսկողության
քաղաքականության
մշակման և իրականացման, տիրող իրավիճակի և հեռանկարային զարգացման
ապահովման, սպառողների իրավունքների պաշտպանության համար:
15. Պետը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահին, Արցախի
Հանրապետության կառավարությանը և նախարարին:
16. Պետը`
1) իր իրավասության սահմաններում օրենքով սահմանված կարգով ընդունում է
նորմատիվ իրավական ակտեր.
2) ղեկավարում է ծառայության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու
է ծառայության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար.
3) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված
գործունեության
բնագավառներին,
նպատակներին
ու
խնդիրներին
համապատասխան` նախարարի միջոցով առաջարկություններ է ներկայացնում
Արցախի Հանրապետության կառավարություն.
4) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, կարգադրագրեր
և տալիս հանձնարարագրեր, ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս
Արցախի Հանրապետության կամ ծառայության անունից, ինչպես նաև տալիս է
Արցախի Հանրապետության կամ ծառայության անունից հանդես գալու լիազորագրեր,
այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
5) հաստատում է ծառայության հաստիքացուցակը.
6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և
կարգով նշանակումներ է կատարում ծառայության քաղաքացիական ծառայության
պաշտոններում, ինչպես նաև աշխատողների նկատմամբ կիրառում է խրախուսանքի և
կարգապահական տույժի միջոցներ.
7) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականներին,
մամուլի քարտուղարին ու օգնականներին.
8) օրենքին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է պետի
տեղակալ(ներ)ի, ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունների սահմանները.
9) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների
սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրության
պահանջներին
հակասող
ծառայության
աշխատակազմի ղեկավարի, ծառայության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների հրամանները, ինչպես նաև
առանձնացված ստորաբաժանումների որոշումները, կարգադրությունները և
կարգադրագրերը.
10) լսում և քննում է Արցախի Հանրապետության կառավարության
հաստատմանը ներկայացվելիք ծառայության աշխատակազմի գործունեության մասին
տարեկան հաշվետվությունների ու տարեկան հաշվեկշռի գործունեության ստուգման
արդյունքները: Ծառայության աշխատակազմի տարեկան պահպանման ծախսերի
նախահաշիվը, դրա կատարողականն ու ֆինանսական հաշվետվությունների
արժանահավատության
վերստուգման
արդյունքները,
աշխատակազմի
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գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը
ներկայացնում է նախարարին, որը լսում և իր առաջարկությունների հետ
միաժամանակ ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության կառավարություն.
11) իրականացնում է վերահսկողություն ծառայության աշխատակազմին
ամրացված պետական սեփականության պահպանության ու օտարման նկատմամբ.
12) նախարարի միջոցով Արցախի Հանրապետության կառավարության
հաստատմանն է ներկայացնում ծառայության կանոնադրությունը և աշխատակազմի
կառուցվածքը.
13) նախարարի միջոցով Արցախի Հանրապետության կառավարության
հաստատմանն է ներկայացնում ծառայության աշխատողների թիվը.
14) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ.
15) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում
շնորհում է դասային կոչումներ.
16) ստեղծում է խորհրդակցական մարմիններ.
17) վերադասության կարգով քննում և լուծում է վարչական իրավախախտման
վերաբերյալ գործի որոշման դեմ բերված (տրված) գանգատները և բողոքները.
18) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
17. Պետի բացակայության դեպքում, նրա հանձնարարությամբ, պետի
պարտականությունները կատարում է պետի տեղակալը (տեղակալներից մեկը):
18. Պետի տեղակալը`
1) համակարգում է ծառայության համակարգի աշխատանքները.
2) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է ծառայության
գործունեությունը` ծառայության իրեն հանձնարարված ոլորտում վերահսկողության
քաղաքականության
ապահովման
համար
անհրաժեշտ
աշխատանքների
իրականացումը` ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային ու առանձնացված
ստորաբաժանումների, ինչպես նաև իր ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ
առևտրային
կազմակերպությունների
միջոցով`
տալով
ցուցումներ
ու
հանձնարարականներ.
3) ծառայության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան`
սահմանում է ծառայության համակարգի մարմիններին տրվող որոշակի
հանձնարարականներ և առաջադրանքներ, իրականացնում է վերահսկողություն
դրանց կատարման նկատմամբ.
4) պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է պետի մոտ քննարկվելիք
հարցերի նախնական քննարկումները.
5) համակարգում է իրեն հանձնարարված ոլորտներում ծառայության
համակարգի մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների մասնագիտական
ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը.
6) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական
կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ.
7) իրեն հանձնարարված ոլորտներում համակարգում է համապատասխան
զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները.
8) պարբերաբար պետին է ներկայացնում տեղեկատվություն իրեն
հանձնարարված ոլորտներում աշխատանքների իրականացման ընթացքի մասին.
9) ապահովում է իրեն հանձնարարված ոլորտներում պետի հրամանների և
ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և արդյունքների մասին
տեղեկացնում պետին.
10)
պետին
և
աշխատակազմի
ղեկավարին
ներկայացնում
է
առաջարկություններ նրանց իրավասություններին վերաբերող հարցերի մասին.
11) պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ:
19. Պետը կարող է ունենալ խորհրդականներ, մամուլի քարտուղար և
օգնականներ, որոնց միջև սահմանում է պարտականությունների բաշխումը:
5. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ
20. Ծառայության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը ծառայությանը`
օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված
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լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև
քաղաքացիական իրավահարաբերություններին ծառայության մասնակցության
ապահովումն է:
21. Ծառայության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ
չունեցող պետական կառավարչական հիմնարկ է, որն Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթակա է հաշվառման` իրավաբանական
անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից:
22. Ծառայության աշխատակազմը գործում է Քաղաքացիական օրենսգրքի,
«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքի, այլ օրենքների ու
իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և
սույն կանոնադրության հիման վրա:
23. Ծառայության աշխատակազմն իր իրավասության սահմաններում Արցախի
Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և
անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում
հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
24. Ծառայության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության
զինանշանի պատկերով և իր` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր,
խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ:
25. Ծառայության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռֈ
26. Ծառայության աշխատակազմը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն: Ծառայության աշխատակազմի կատարած գործառնությունների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն պետական
տուրք` օրենքով սահմանված չափով և կարգով:
27. Ծառայության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն
իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Ծառայության
աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև ծառայության
լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները
կատարվում են «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով:
28.
Ծառայության
աշխատակազմի
պարտավորությունների
համար
պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը:
29.
Ծառայության
աշխատակազմի
անվանումն
է
«Սննդամթերքի
անվտանգության, շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության պետական
ծառայության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ:
30.
Ծառայության
աշխատակազմի
գտնվելու
վայրն
է՝
Արցախի
Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Թումանյան 59:
6. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ
31. Ծառայության աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով
ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև
Արցախի Հանրապետության անունից ծառայության աշխատակազմի կնքած
գործարքներով ձեռքբերված և ծառայության աշխատակազմի տիրապետմանը,
տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային
իրավունքները), որը հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում:
32. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած
ժամանակ վերցնելու ծառայության աշխատակազմին հանձնված գույքը:
33. Ծառայության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական
ակտերով ու իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով` իր
գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան
օգտագործելու, տիրապետելու և տնօրինելու իրեն հանձնված գույքը:
34. Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից ծառայության
աշխատակազմին հանձնված գույքը ենթակա է հաշվառման՝ կառավարության
սահմանած կարգով:
7. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
35. Ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են նրա
կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումները:
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36. Ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները հաստատում է պետը:
37. Ծառայության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները
հաստատում
է
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը:
8. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
38. Ծառայության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը, նախարարը և պետը` օրենքով և սույն
կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում:
Ծառայության աշխատակազմը ղեկավարում է ծառայության աշխատակազմի
ղեկավարը, որը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
39. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը`
1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է ծառայության աշխատակազմի
գործունեությունը.
2) հաստատում է ծառայության կանոնադրությունը և դրանում կատարվող
փոփոխությունները.
3) որոշում է ծառայության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը.
4) հաստատում է ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքը.
5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և
օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:
40. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական
ակտերով, ծառայության պետի որոշումներով և սույն կանոնադրությամբ իրեն
վերապահված լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է ծառայության
աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն
օրենքների, այլ իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության կառավարության և
պետի որոշումների, սույն կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ
պատշաճ կատարելու համար:
41. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված կարգով
գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը պատճառված
գույքային
վնասի
համար:
Ծառայության
աշխատակազմի
ղեկավարի
լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ պատճառված
նյութական վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար:
42. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել
հիմնադրի, նախարարի, պետի` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը
հակասող որոշումները, կարգադրությունները, հրամաններն ու հրահանգները:
43. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ
պաշտոնեական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում
նրան փոխարինում է ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումների
ղեկավարներից մեկը` պետի հրամանով:
44. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարը`
1) առանց լիազորագրի` իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս
Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության
սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող,
տալիս է լիազորագրեր` դատարանում գործը վարելու և այլ դատավարական
գործողություններ իրականացնելու համար.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով, հիմնադրի կանոնադրությամբ և սույն
կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին ամրացված
պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները.
3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության
անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով.
4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների
սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից)
ազատում է ծառայության աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց նկատմամբ
կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ.
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5) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված
իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր
կատարման ցուցումներ.
6) պետի հաստատմանն է ներկայացնում ծառայության աշխատակազմի
տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ թվում` ապահովում է
ծառայության աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառումը վարելը, ֆինանսական
հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, ծառայության աշխատակազմի
տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան
ֆինանսական հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է
ձեռնարկում ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման
համար.
7) պետին է ներկայացնում առաջարկություններ ծառայության աշխատակազմի
գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ.
8) կազմակերպում է ծառայության բյուջեի նախագծի նախապատրաստական
աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը.
9) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ.
10)
կազմակերպում
է
ծառայությունում
քննարկումների
և
խորհրդակցությունների անցկացումը.
11) վերահսկում է ծառայության աշխատակազմի կողմից սահմանված
ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը.
12) պետի ստորագրմանն է ներկայացնում պետի հրամանները.
13) ապահովում է համագործակցությունն Արցախի Հանրապետության
պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ.
14) կազմակերպում է ծառայության գործավարության և տեխնիկական
սպասարկման աշխատանքները.
15) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
45. Ծառայության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը ղեկավարում է
ծառայության
աշխատակազմի
ֆինանսահաշվապահական
ծառայությունները,
գործում է ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական ենթակայությամբ և
իրականացնում «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքով իրեն վերապահված
լիազորությունները:
46. Ծառայության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը պատասխանատու է
հաշվապահական հաշվառումը վարելու, ծառայության աշխատակազմի ֆինանսական,
բյուջետային,
հարկային,
վիճակագրական,
պարտադիր
վճարների
հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար:
9. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
47.
Ծառայության
աշխատակազմն
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և
համապատասխան մարմիններ ներկայացնում ֆինանսական, հարկային, մաքսային,
պարտադիր վճարների և վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ,
հայտարարագրեր:
48. Ծառայության աշխատակազմի գործունեության տարեկան ֆինանսական
հաշվետվությունների
հավաստիությունը
կարող
է
ենթարկվել
աուդիտի
(վերստուգման)` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:
10. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ
49.
Ծառայության
աշխատակազմի
վերակազմակերպման
և
գործունեության դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով:
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նրա

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 782-Ն որոշման
Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

1. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
1) Ֆինանսատնտեսական բաժին
2) Ընդհանուր բաժին
2. Առանձնացված ստորաբաժանումներ
1) Անասնաբուժության տեսչություն
2) Բուսասանիտարիայի տեսչություն
3) Սննդամթերքի անվտանգության, որակի և օպերատիվ
տեսչություն
4) Շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության տեսչություն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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հսկողության

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
30 դեկտեմբերի 2020թ.

N 784-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019
ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի
պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի
մասին»
օրենքի
37-րդ
հոդվածները՝
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
մասին» օրենքի N 1 հավելվածի NN 1, 2.5 և 3.6 աղյուսակներում կատարել
վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019
թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի
պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160Ն որոշման N 2 հավելվածի առաջին և NN 2.5, 3.6 աղյուսակների
ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի
դեկտեմբերի 20-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 784-Ն որոշման
Աղյուսակ N 1

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Դաս

Խումբ

Բաժին

(հազար ՀՀ դրամ)

08
2
5
03

09
2
1

03

5
1
02

Ցուցանիշների փոփոխությունը
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, (ավելացումները նշված են դրական նշախմբերի և դասերի, ֆինանսավոր- նով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)
վող ծրագրերի և վերջիններս
Առաջին Առաջին
Ինն
իրականացնող մարմինների
եռամ- կիսամՏարի
ամիս
անվանումները
սյակ
յակ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ
2 817,0
ԿՐՈՆ
Մշակութային ծառայություններ
2 817,0
Արվեստ
2 817,0
Պետական աջակցություն
համերգային
2 817,0
կազմակերպություններին
ԱՀ կրթության, գիտության և
2 817,0
մշակույթի նախարարություն
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
(2 817,0)
Տարրական, հիմնական և միջնա(4 919,0)
կարգ ընդհանուր կրթություն
Տարրական, հիմնական և
միջնակարգ ընդհանուր
(4 919,0)
կրթություն
Պետական աջակցություն ԱՀ
շրջանների պետական
հանրակրթական ուսումնական
(4 919,0)
հաստատություններին
տնօրենություններին
Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ
(4 919,0)
Ըստ մակարդակների
2 102,0
չդասակարգվող կրթություն
Արտադպրոցական
2 102,0
դաստիարակություն
Պետական աջակցություն
2 102,0
արվեստի դպրոցներին
Հադրութի շրջանի վարչակազմ
1 300,0
Մարտունու շրջանի վարչակազմ
802,0
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Աղյուսակ N 2
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2.5 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2.5 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

8

2

Դաս

Խումբ

Բաժին

(հազար ՀՀ դրամ)

5

Ծրագրերի և կատարողների
անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին
եռամսյակ

Առաջին
կիսամյակ

Ինն
ամիս

Տարի

-

-

-

2 817,0

-

-

-

1 170,0

-

-

-

295,0

-

-

-

1 352,0
2 817,0

ԱՀ կրթության, գիտության և
մշակույթի նախարարություն
«Աշոտ Բաբայանի անվան Արցախի
պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ
««Մենք ենք, մեր սարերը» երգիպարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ
«Ջազ-նվագախումբ» ՊՈԱԿ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Աղյուսակ N 3

Բաժին

Խումբ

Դաս

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.6 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.6 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

9

5

1

Ծրագրերի և կատարողների
անվանումները

Հադրութի շրջանի վարչակազմ
«Տողի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ
Մարտունու շրջանի վարչակազմ
«Մարտունու Ա.Խաչատրյանի
անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին Առաջին
Ինն
եռամկիսամՏարի
ամիս
սյակ
յակ
1,300.0
1,300.0
802.0
-

-

-

802.0
2,102.0

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
30 դեկտեմբերի 2020թ.

N 785-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի
N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի
պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի
մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 27ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի
կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշման N 2
հավելվածի առաջին աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի
դեկտեմբերի 25-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 785-Ն որոշման
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Դաս

Խումբ

Բաժին

(հազար դրամ)

11
2
1
02

Ցուցանիշների փոփոխությունը
Բյուջետային ծախսերի գործա(ավելացումները նշված են դրական նշառական դասակարգման բանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)
ժինների, խմբերի և դասերի,
ֆինանսավորվող ծրագրերի և Առաջին Առաջին
Ինն
վերջիններս իրականացնող
եռամ- կիսամՏարի
ամիս
մարմինների անվանումները
սյակ
յակ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ
ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ
Այլ ծախսեր
Այլ ծրագրեր
Կապիտալ ներդրումներ
ԱՀ քաղաքաշինության
նախարարություն
763 712,0
Ստեփանակերտի
քաղաքապետարան
(385 700,0)
Ասկերանի շրջանի վարչակազմ
(47 912,0)
Հադրութի շրջանի վարչակազմ
(26 600,0)
Մարտակերտի շրջանի
վարչակազմ
(94 500,0)
Մարտունու շրջանի
վարչակազմ
(137 600,0)
Շուշիի շրջանի վարչակազմ
(44 400,0)
Շահումյանի շրջանի
վարչակազմ
(3 300,0)
Քաշաթաղի շրջանի
վարչակազմ
(23 700,0)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ի
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ»
ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ
2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 106-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 7-Ն
ՀՐԱՄԱՆ
Հիմք ընդունելով «Ստանդարտացման մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 1ին մասի 16-րդ, 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետերը, 15-րդ հոդվածի 3-րդ
մասը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետը.
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության տեխնիկատնտեսական և
սոցիալական
տեղեկատվության
«Վարչատարածքային
բաժանման
միավորների» դասակարգիչ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N
106-Ն հրամանը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

«25» դեկտեմբերի 2020 թվական
ք. Ստեփանակերտ
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Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի
2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 7-Ն հրամանի
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ
ՀԴ-007-2020
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ
________________________________
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ
ՀԴ-007-2020
1. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ
1 . Սույն դասակարգչով սահմանվում են Արցախի Հանրապետության շրջանների
(այսուհետ` շրջան), շրջաններում կազմավորված համայնքների ու բնակավայրերի,
ինչպես նաև Ստեփանակերտ քաղաքի անվանումները` իրենց ծածկագրերով (տե՛ս
աղյուսակ 1):
2 . Դասակարգիչը
ենթակա
է
կիրառման
նախարարությունների
և
կազմակերպությունների
կողմից,
որոնք
վարչատարածքային
բաժանման
մակարդակներում իրականացնում են տնտեսական, սոցիալական, ժողովրդագրական
և այլ ոլորտներին առնչվող տեղեկատվության հավաքման, մշակման, ամփոփման,
փոխանցման և փոխանակման գործընթացներ:
2. ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
3 . Արցախի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման միավորների
դասակարգիչը կառուցված է եռաստիճան դասակարգման սկզբունքով:
4 . Առաջին աստիճանում դասակարգումը կատարվում է դասակարգման
ֆասետային մեթոդով:
5 . Երկրորդ և երրորդ աստիճաններում դասակարգումը կատարվում է
հիերարխիկ մեթոդով:
6 . Դասակարգման առաջին աստիճանում դասակարգման խմբավորումներն են
շրջանները:
7 . Դասակարգման երկրորդ աստիճանում դասակարգման խմբավորումներն են
համայնքները:
8 . Դասակարգման երրորդ աստիճանում դասակարգման խմբավորումներն են
շրջանների համայնքների բնակավայրերը:
9 . Դասակարգչի ամեն մի դիրքն իր կառուցվածքով բաղկացած է երեք բլոկից.
1 ) միավորի նույնականացման բլոկ.
2 ) միավորի անվանման բլոկ.
3 ) լրացուցիչ տվյալների բլոկ:
1 0 . Նույնականացման բլոկն ընդգրկում է նույնականացման ծածկագիրը և
ստուգիչ թիվը:
1 1 . Անվանման բլոկում նշվում է միավորի` շրջանի, համայնքի, բնակավայրի և
Ստեփանակերտ քաղաքի պաշտոնական անվանումը:
1 2 . Լրացուցիչ տվյալների բլոկը, անհրաժեշտության դեպքում, պարունակում է
որոշ
պարզաբանումներ
վարչատարածքային
բաժանման
միավորների
պատկանելիության կամ կարգավիճակի վերաբերյալ:
3. ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԾԱԾԿԱԳՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
1 3 . Դասակարգման
օբյեկտների`
վարչատարածքային
միավորների,
ծածկագրման համակարգն ընդգրկում է դասակարգման առաջին աստիճանում
ծածկագրման զուգահեռ, իսկ դասակարգման երկրորդ և երրորդ աստիճաններում
հաջորդական մեթոդները:
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1 4 . Նույնականացման բլոկում վարչատարածքային բաժանման միավորների
ծածկագիրը բաղկացած է տասական համակարգի թվային ինը նիշերից և ունի հետևյալ
կառուցվածքը (տե՛ս սխեմա 1):
Սխեմա 1. Ծածկագրերի կառուցվածքը

15. 1-ին և 2-րդ նիշերով ներկայացված են դասակարգման առաջին մակարդակի
օբյեկտները` շրջանները:
16. 3-րդից մինչև 5-րդ նիշերով ներկայացված են դասակարգման երկրորդ
մակարդակի օբյեկտները` համայնքները:
17. 6-րդ և 7-րդ նիշերով ներկայացված են դասակարգման երրորդ մակարդակի
օբյեկտները` շրջանների համայնքների բնակավայրերը:
18. 8-րդ նիշով ներկայացված են դասակարգման երրորդ մակարդակի
օբյեկտների տեսակները, որոնց համար դասակարգչում սահմանված են հետևյալ
տեսակները և համապատասխան արժեքները`
1) 1՝ քաղաք,
2) 2՝ գյուղ:
19. Բացի դասակարգչում սահմանված երրորդ մակարդակի օբյեկտների
տեսակներից, ծածկագրի 8-րդ նիշի համար կարելի է սահմանել այլ արժեքներ`
դասակարգչում համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուց
հետո:
20. 9-րդ նիշով ներկայացվում է ստուգիչ թիվը, որը հաշվարկվում է Լուննի
բանաձևով:
21. Ստուգիչ թվի հաշվարկը Լուննի բանաձևով (ըստ «10» մոդուլի ստուգիչ թվի)
կատարվում է հետևյալ երեք փուլերով.
1) Ծածկագրի ձախ կողմի առաջին թվանշանից սկսած կրկնապատկել 2-րդ, 4-րդ,
6-րդ և 8-րդ դիրքերում գտնվող թվանշանները:
2) Առաջին փուլում ստացված արդյունքների ամեն մի թվանշանին գումարել
հաշվարկին չմասնակցած դիրքերում գտնվող թվանշանները և որոշել դրանց գումարը:
3) Երկրորդ փուլի արդյունքում ստացված թվին ամենամոտ գտնվող, զրոյով
վերջացող, իրենից մեծ թվից հանել երկրորդ փուլի արդյունքը: Ստացված թիվը
ստուգիչ թիվն է: Եթե երկրորդ փուլի արդյունքը վերջանում է զրոյով (օրինակ` տասը,
քսան, երեսուն և այլն), ապա ստուգիչ թիվը զրոն է:
Օրինակ 1՝
Վարչատարածքային միավորի կոդն է՝ 52 001 01 1
1-ին փուլ՝ 2x2=4, 0x2=0, 0x2=0, 1x2=2
2-րդ փուլ՝ 5+4+0+0+1+0+1+2=13
3-րդ փուլ՝ ստուգիչ թվի արժեքը 7 է (20-13=7):
Օրինակ 2՝
Վարչատարածքային միավորի կոդն է՝ 54 001 022
1-ին փուլ՝ 4x2=8, 0x2=0, 0x2=0, 2x2=4
2-րդ փուլ՝ 5+8+0+0+1+0+2+4=20
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3-րդ փուլ՝ ստուգիչ թվի արժեքը 0 է:
22. Ստուգիչ թիվը ծածկագրի բաղկացուցիչ մասն է, սակայն նույնականացման
բլոկում դրա կիրառման անհրաժեշտությունը որոշում է դասակարգիչը կիրառողը: Այն
կոչված է տեղեկատվության մեքենայական հաղորդման (փոխանցման) և մշակման
ժամանակ ծածկագրի նիշերի հավաստիությունը ստուգելու համար:
23. Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ
սահմանված
վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանման փոփոխության դեպքերում
դասակարգչում ծածկագիրը չի փոփոխվում:
24. Համայնքների միավորման Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված
դեպքերում, այլ համայնքին միացած համայնքների և այդ համայնքների
բնակավայրերի ծածկագրերը համարվում են ուժը կորցրած: Համապատասխան
համայնքի կազմում բնակավայրերին այբբենական կարգով սահմանվում են հերթական
ծածկագրեր:
25. Ուժը կորցրած ծածկագրերը չեն օգտագործվում դասակարգչում այլ օբյեկտներ
սահմանելու համար, դրանք կարող են կրկին օգտագործվել միայն նախկինում այդ
ծածկագրով սահմանված օբյեկտների կարգավիճակների համապատասխան
փոփոխությունների դեպքում:
26. Միջազգային մակարդակով տեղեկատվության հավաքման, մշակման և
փոխանակման դեպքում թույլատրվում է վարչատարածքային բաժանման միավորների
նույնականացման ծածկագրի սկզբում տեղադրել Արցախի Հանրապետության
տառային կամ թվային` համապատասխանաբար AM կամ 051 ծածկագիրը:
27. Դասակարգչում տրված են նաև Արցախի Հանրապետության շրջանների
տառային ծածկագրերը (տե՛ս աղյուսակ 2)
Աղյուսակ 1. Արցախի Հանրապետության շրջանների, շրջաններում կազմավորված
համայնքների ու բնակավայրերի, ինչպես նաև Ստեփանակերտ քաղաքի
անվանումները` իրենց ծածկագրերով
Նույնականացման
բլոկը
Միավորի
ծածկագիրը

Ստուգիչ
թիվը

1

2

51001000
51001001
52000000
52001000
52001011
52001022
52002000
52002012
52003000
52003012
52004000
52004012
52005000
52005012
52006000
52006012
52007000
52007012
52008000
52008012
52009000
52009012
52010000
52010012
52011000
52011012
52012000

2
0
1
0
7
4
9
4
8
3
7
2
6
1
5
0
4
9
3
8
2
7
9
4
8
3
7

Անվանման բլոկը
Շրջանի
անվանումը

Համայնքի
անվանումը

Բնակավայրերի
անվանումները

Լրացուցիչ
տվյալի
բլոկը

4

5

6

3

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ
ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ
ԱՍԿԵՐԱՆ
ԱՍԿԵՐԱՆ
ԱՍԿԵՐԱՆ
ՔՅԱԹՈՒԿ
ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ
ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ
ԱՅԳԵՍՏԱՆ
ԱՅԳԵՍՏԱՆ
ԱՍՏՂԱՇԵՆ
ԱՍՏՂԱՇԵՆ
ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ
ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՑ
ԱՐՄԵՆԱԿԱՎԱՆ
ԱՐՄԵՆԱԿԱՎԱՆ
ՊԱՏԱՐԱ
ՊԱՏԱՐԱ
ԲԵՐՔԱՁՈՐ
ԲԵՐՔԱՁՈՐ
ԴԱՀՐԱՎ
ԴԱՀՐԱՎ
ԴԱՇՈՒՇԵՆ
ԴԱՇՈՒՇԵՆ
ԻՎԱՆՅԱՆ
ԻՎԱՆՅԱՆ
ԼՈՒՍԱՁՈՐ
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52012012
52013000
52013012
52014000
52014012
52015000
52015012
52016000
52016012
52017000
52017012
52018000
52018012
52019000
52019012
52020000
52020012
52021000
52021012
52022000
52022012
52023000
52023012
52024000
52024012
52025000
52025012
52026000
52026012
52027000
52027012
52028000
52028012
52029000
52029012
52030000
52030012
52031000
52031012
52032000
52032012
52033000
52033012
52034000
52034012
52034022
52035000
52035012
52036000
52036012
52037000
52037012
52038000
52038012
52038022
52039000
52039012
52040000
52040012
52041000
52041012
52042000
52042012

2
6
1
5
0
4
9
3
8
2
7
1
6
0
5
7
2
6
1
5
0
4
9
3
8
2
7
1
6
0
5
9
4
8
3
5
0
4
9
3
8
2
7
1
6
5
0
5
9
4
8
3
7
2
1
6
1
3
8
2
7
1
6

ԼՈՒՍԱՁՈՐ
ԽՆԱՊԱՏ
ԽՆԱՊԱՏ
ԽԱՆՑՔ
ԽԱՆՑՔ
ԽԱՉԵՆ
ԽԱՉԵՆ
ԽԱՉՄԱՉ
ԽԱՉՄԱՉ
ԽՆԱԾԱԽ
ԽՆԱԾԱԽ
ԽՆՁՐԻՍՏԱՆ
ԽՆՁՐԻՍՏԱՆ
ԽՐԱՄՈՐԹ
ԽՐԱՄՈՐԹ
ԾԱՂԿԱՇԱՏ
ԾԱՂԿԱՇԱՏ
ԿԱՐՄԻՐ
ԿԱՐՄԻՐ
ՀԱՐԱՎ
ՀԱՐԱՎ
ՀԻԼԻՍ
ՀԻԼԻՍ
ՀՈՎՍԵՓԱՎԱՆ
ՀՈՎՍԵՓԱՎԱՆ
ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ
ՄԱԴԱԹԱՇԵՆ
ՄԽԻԹԱՐԻՇԵՆ
ՄԽԻԹԱՐԻՇԵՆ
ՄՈՇԽՄՀԱՏ
ՄՈՇԽՄՀԱՏ
ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻԿ
ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻԿ
ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ
ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ
ՆԵՐՔԻՆ ՍԶՆԵՔ
ՆԵՐՔԻՆ ՍԶՆԵՔ
ՇՈՇ
ՇՈՇ
ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ
ՋՐԱՂԱՑՆԵՐ
ՌԵՎ
ՌԵՎ
ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ
ՍԱՌՆԱՂԲՅՈՒՐ
ԴԱՀՐԱԶ
ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ
ՍԱՐԴԱՐԱՇԵՆ
ՍԱՐՈՒՇԵՆ
ՍԱՐՈՒՇԵՆ
ՍՂՆԱԽ
ՍՂՆԱԽ
ՎԱՐԴԱՁՈՐ
ՎԱՐԴԱՁՈՐ
ՎԱՐԱԶԱԲՈՒՆ
ՎԵՐԻՆ ՍԶՆԵՔ
ՎԵՐԻՆ ՍԶՆԵՔ
ՈՒՂՏԱՍԱՐ
ՈՒՂՏԱՍԱՐ
ՓԱՌՈՒԽ
ՓԱՌՈՒԽ
ՔՌԱՍՆԻ
ՔՌԱՍՆԻ
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53000000
53001000
53001011
53001022
53001032
53002000
53002012
53003000
53003012
53004000
53004012
53004022
53005000
53005012
53005022
53006000
53006012
53006022
53006032
53006042
53006052
53006062
53007000
53007012
53008000
53008012
53008022
53009000
53009012
53010000
53010012
53011000
53011012
53012000
53012012
53012022
53013000
53013012
53013022
53013032
53013042
53014000
53014012
53015000
53015012
53015022
53016000
53016012
53017000
53017012
53018000
53018012
53019000
53019012
53020000
53020012
53021000
53021012
53022000
53022012
53023000
53023012
53024000

9
8
5
2
1
7
2
6
1
5
0
9
4
9
8
3
8
7
6
5
4
3
2
7
1
6
5
0
5
7
2
6
1
5
0
9
4
9
8
7
6
3
8
2
7
6
1
6
0
5
9
4
8
3
5
0
4
9
3
8
2
7
1

ՀԱԴՐՈՒԹ
ՀԱԴՐՈՒԹ
ՀԱԴՐՈՒԹ
ՏՅԱՔ
ՎԱՆՔ
ԱԶՈԽ
ԱԶՈԽ
ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ
ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ
ԱՅԳԵՍՏԱՆ
ԱՅԳԵՍՏԱՆ
ՄԵԼԻՔԱՇԵՆ
ԱՌԱՋԱՄՈՒՂ
ԱՌԱՋԱՄՈՒՂ
ԱՐԱՔՍԱՎԱՆ
ԱՌԱՔԵԼ
ԱՌԱՔԵԼ
ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ
ԿԱՐՄՐԱՔԱՐ
ՋՐԱԲԵՐԴ
ՍԱՐԱԼԱՆՋ
ՔԱՐԱԳԼՈՒԽ
ԱՐԵՎՇԱՏ
ԱՐԵՎՇԱՏ
ԲԱՆԱՁՈՐ
ԲԱՆԱՁՈՐ
ՑՈՐ
ԴՐԱԽՏԻԿ
ԴՐԱԽՏԻԿ
ԹԱՂԱՍԵՌ
ԹԱՂԱՍԵՌ
ԹԱՂՈՒՏ
ԹԱՂՈՒՏ
ԽԱՆՁԱՁՈՐ
ԽԱՆՁԱՁՈՐ
ՀԱՅԿԱՎԱՆ
ԽԾԱԲԵՐԴ
ԽԾԱԲԵՐԴ
ԱՐՓԱԳԵՏԻԿ
ՊԵՏՐՈՍԱՇԵՆ
ՍՊԻՏԱԿԱՇԵՆ
ԾԱԿՈՒՌԻ
ԾԱԿՈՒՌԻ
ԾԱՄՁՈՐ
ԾԱՄՁՈՐ
ՍԱՐԻՆՇԵՆ
ԿԱՐՄՐԱԿՈՒՃ
ԿԱՐՄՐԱԿՈՒՃ
ՀԱՐԹԱՇԵՆ
ՀԱՐԹԱՇԵՆ
ՀԱԿԱԿՈՒ
ՀԱԿԱԿՈՒ
ՀԻՆ ԹԱՂԵՐ
ՀԻՆ ԹԱՂԵՐ
ՄԱՐԻԱՄԱՁՈՐ
ՄԱՐԻԱՄԱՁՈՐ
ՄԵԾ ԹԱՂԵՐ
ՄԵԾ ԹԱՂԵՐ
ՄՈԽՐԵՆԵՍ
ՄՈԽՐԵՆԵՍ
ՆՈՐԱՇԵՆ
ՆՈՐԱՇԵՆ
ՊԼԵԹԱՆՑ
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53024012
53024022
53025000
53025012
53025022
53026000
53026012
53027000
53027012
53028000
53028012
53029000
53029012
53030000
53030012
54000000
54001000
54001011
54001022
54002000
54002012
54003000
54003012
54003022
54004000
54004012
54005000
54005012
54006000
54006012
54007000
54007012
54008000
54008012
54009000
54009012
54010000
54010012
54011000
54011012
54012000
54012012
54013000
54013012
54014000
54014012
54015000
54015012
54016000
54016012
54017000
54017012

6
5
0
5
4
9
4
8
3
7
2
6
1
3
8
7
6
3
0
5
0
4
9
8
3
8
2
7
1
6
0
5
9
4
8
3
5
0
4
9
3
8
2
7
1
6
0
5
9
4
8
3

54018000

7

54018012

2

54019000

6

54019012
54020000
54020012
54021000
54021012

1
3
8
2
7

ՊԼԵԹԱՆՑ
ԾԱՂԿԱՎԱՆՔ
ՋՐԱԿՈՒՍ
ՋՐԱԿՈՒՍ
ՀՈՂԵՐ
ՎԱՐԱՇԱՏ
ՎԱՐԴԱՇԱՏ
ՏՈՂ
ՏՈՂ
ՏՈՒՄԻ
ՏՈՒՄԻ
ՈՒԽՏԱՁՈՐ
ՈՒԽՏԱՁԱՐ
ՔՅՈՒՐԱԹԱՂ
ՔՅՈՒՐԱԹԱՂ
ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ
ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ
ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ
ԼԵՎՈՆԱՐԽ
ԱՂԱԲԵԿԱԼԱՆՋ
ԱՂԱԲԵԿԱԼԱՆՋ
ԱՌԱՋԱՁՈՐ
ԱՌԱՋԱՁՈՐ
ՀԱՅԱԴ
ԳԱՌՆԱՔԱՐ
ԳԱՌՆԱՔԱՐ
ԳԵՏԱՎԱՆ
ԳԵՏԱՎԱՆ
ԴՐՄԲՈՆ
ԴՐՄԲՈՆ
ԶԱԳԼԻԿ
ԶԱԳԼԻԿ
ԶԱՐԴԱԽԱՉ
ԶԱՐԴԱԽԱՉ
ԹԱԼԻՇ
ԹԱԼԻՇ
ԹԲԼՂՈՒ
ԹԲԼՂՈՒ
ԽՆԿԱՎԱՆ
ԽՆԿԱՎԱՆ
ԾԱՂԿԱՇԵՆ
ԾԱՂԿԱՇԵՆ
ԾՄԱԿԱՀՈՂ
ԾՄԱԿԱՀՈՂ
ԿԻՉԱՆ
ԿԻՉԱՆ
ԿՈՃՈՂՈՏ
ԿՈՃՈՂՈՏ
ԿՈՒՍԱՊԱՏ
ԿՈՒՍԱՊԱՏ
ՀԱԹԵՐՔ
ՀԱԹԵՐՔ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԱԳՈՄԵՐ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԱԳՈՄԵՐ
ՀՈՎՏԱՇԵՆ
ՀՈՎՏԱՇԵՆ
ՃԱՆԿԱԹԱՂ
ՃԱՆԿԱԹԱՂ
ՄԱՏԱՂԻՍ
ՄԱՏԱՂԻՍ
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54022000
54022012
54022022
54023000
54023012
54024000
54024012
54025000
54025012

1
6
5
0
5
9
4
8
3

54026000

7

54026012

2

54027000
54027012

6
1

54028000

5

54028012

0

54029000
54029012
54029022
54030000
54030012
54031000
54031012
54032000
54032012
54033000
54033012
54034000
54034012
54035000
54035012
54036000
54036012
54036022
54037000
54037012
54038000
54038012
54038022
54038032
54038042
54038052
54038062
54039000
54039012
54040000
54040012
54041000
54041012
54042000
54042012
54043000
54043012
55000000
55001000
55001011
55001022
55001032
55002000
55002011

4
9
8
1
6
0
5
9
4
8
3
7
2
6
1
5
0
9
4
9
3
8
7
6
5
4
3
2
7
9
4
8
3
7
2
6
1
4
3
0
7
6
2
9

ՄԱՂԱՎՈՒԶ
ՄԱՂԱՎՈՒԶ
ՔՄՔԱՁՈՐ
ՄԵԾ ՇԵՆ
ՄԵԾ ՇԵՆ
ՄԵՀՄԱՆԱ
ՄԵՀՄԱՆԱ
ՄՈԽՐԱԹԱՂ
ՄՈԽՐԱԹԱՂ
ՆԵՐՔԻՆ
ՀՈՌԱԹԱՂ
ՆԵՐՔԻՆ
ՀՈՌԱԹԱՂ
ՆՈՐ ԱՅԳԵՍՏԱՆ
ՆՈՐ ԱՅԳԵՍՏԱՆ
ՆՈՐ
ԿԱՐՄԻՐԱՎԱՆ
ՆՈՐ
ԿԱՐՄԻՐԱՎԱՆ
ՆՈՐ ՀԱՅԿԱՋՈՒՐ
ՆՈՐ ՀԱՅԿԱՋՈՒՐ
ՆՈՐ ՋՐԱԲԵՐԴ
ՆՈՐ ՂԱԶԱՆՉԻ
ՆՈՐ ՂԱԶԱՆՉԻ
ՆՈՐ ՄԱՐԱՂԱ
ՆՈՐ ՄԱՐԱՂԱ
ՆՈՐ ՍԵՅՍՈՒԼԱՆ
ՆՈՐ ՍԵՅՍՈՒԼԱՆ
ՇԱՀՄԱՍՈՒՐ
ՇԱՀՄԱՍՈՒՐ
ՉԱՓԱՐ
ՉԱՓԱՐ
ՉԼԴՐԱՆ
ՉԼԴՐԱՆ
ՊՈՂՈՍԱԳՈՄԵՐ
ՊՈՂՈՍԱԳՈՄԵՐ
ՂԱԶԱՐԱՀՈՂ
ՎԱՂՈՒՀԱՍ
ՎԱՂՈՒՀԱՍ
ՎԱՆՔ
ՎԱՆՔ
ԱՆՁԱՎՆԵՐ
ԴԱՇՏԱԳԼՈՒԽ
ԾԱՂԿՈՒՆՔ
ՃՐԱԳ
ՆԱՐԵՇՏԱՐ
ՎԱՐԴԱՁՈՐ
ՎԱՐԴԱՁՈՐ
ՎԱՐՆԿԱԹԱՂ
ՎԱՐՆԿԱԹԱՂ
ՎԵՐԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ
ՎԵՐԻՆ ՀՈՌԱԹԱՂ
ՏՈՆԱՇԵՆ
ՏՈՆԱՇԵՆ
ՔՈԼԱՏԱԿ
ՔՈԼԱՏԱԿ
ՄԱՐՏՈՒՆԻ
ՄԱՐՏՈՒՆԻ
ՄԱՐՏՈՒՆԻ
ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ
ՔԱՋԱՎԱՆ
ՃԱՐՏԱՐ
ՃԱՐՏԱՐ
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55002021
55003000
55003012
55004000
55004012
55005000
55005012
55006000
55006012
55007000
55007012
55008000
55008012
55009000
55009012
55010000
55010012
55011000
55011012
55012000
55012012
55013000
55013012
55014000
55014012
55014022
55015000
55015012
55016000
55016012
55017000
55017012
55018000
55018012
55019000
55019012
55020000
55020012
55021000
55021012
55022000
55022012
55023000
55023012
55024000
55024012
55025000
55025012
55026000
55026012
55027000
55027012
55028000
55028012
55029000
55029012
55030000
55030012
55031000
55031012
55032000
55032012
55033000

8
1
6
0
5
9
4
8
3
7
2
6
1
5
0
2
7
1
6
0
5
9
4
8
3
2
7
2
6
1
5
0
4
9
3
8
0
5
9
4
8
3
7
2
6
1
5
0
4
9
3
8
2
7
1
6
8
3
7
2
6
1
5

ՆԵՐՔԻՆ ՃԱՐՏԱՐ
ԱՇԱՆ
ԱՇԱՆ
ԱՎԴՈՒՌ
ԱՎԴՈՒՌ
ԲԵՐԴԱՇԵՆ
ԲԵՐԴԱՇԵՆ
ԳԻՇԻ
ԳԻՇԻ
ԵՄԻՇՃԱՆ
ԵՄԻՇՃԱՆ
ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ
ԶԱՐԴԱՆԱՇԵՆ
ԹԱՂԱՎԱՐԴ
ԹԱՂԱՎԱՐԴ
ԽԵՐԽԱՆ
ԽԵՐԽԱՆ
ԽՆՈՒՇԻՆԱԿ
ԽՆՈՒՇԻՆԱԿ
ԾՈՎԱՏԵՂ
ԾՈՎԱՏԵՂ
ԿԱՂԱՐԾԻ
ԿԱՂԱՐԾԻ
ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ
ԿԱՐՄԻՐ ՇՈՒԿԱ
ՍԽՏՈՐԱՇԵՆ
ԿԱՎԱՀԱՆ
ԿԱՎԱՀԱՆ
ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ
ԿՈԼԽՈԶԱՇԵՆ
ՀԱՂՈՐՏԻ
ՀԱՂՈՐՏԻ
ՀԱՑԻ
ՀԱՑԻ
ՀԵՐՀԵՐ
ՀԵՐՀԵՐ
ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ
ՄԱՃԿԱԼԱՇԵՆ
ՄՅՈՒՐԻՇԵՆ
ՄՅՈՒՐԻՇԵՆ
ՄՍՄՆԱ
ՄՍՄՆԱ
ՄՈՒՇԿԱՊԱՏ
ՄՈՒՇԿԱՊԱՏ
ՆՆԳԻ
ՆՆԳԻ
ՆՈՐՇԵՆ
ՆՈՐՇԵՆ
ՇԵԽԵՐ
ՇԵԽԵՐ
ՊԱՌԱՎԱԹՈՒՄԲ
ՊԱՌԱՎԱԹՈՒՄԲ
ՋԻՎԱՆԻ
ՋԻՎԱՆԻ
ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ
ՍԱՐԳՍԱՇԵՆ
ՍՈՍ
ՍՈՍ
ՍՊԻՏԱԿԱՇԵՆ
ՍՊԻՏԱԿԱՇԵՆ
ՎԱԶԳԵՆԱՇԵՆ
ՎԱԶԳԵՆԱՇԵՆ
ՎԱՐԱՆԴԱ
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55033012
55034000
55034012
55035000
55035012
56000000
56001000
56001011
56002000
56002012
56003000
56003012
56004000
56004012
56005000
56005012
56005022
56005032
56005042
56006000
56006012
56007000
56007012
56008000
56008012
56009000
56009012
56010000
56010012
56011000
56011012
56012000
56012012
56013000
56013012
56014000
56014012
56015000
56015012
56016000
56016012
57000000
57001000
57001011
57001022
57002000
57002012
57002022
57002032
57003000
57003012
57004000
57004012
57004022
57005000
57005012
57006000
57006012
57007000
57007012
58000000
58001000
58001011

0
4
9
3
8
2
1
8
0
5
9
4
8
3
7
2
1
0
9
6
1
5
0
4
9
3
8
0
5
9
4
8
3
7
2
6
1
5
0
4
9
0
9
6
3
8
3
2
1
7
2
6
1
0
5
0
4
9
3
8
8
7
4

ՎԱՐԱՆԴԱ
ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ
ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ
ՔԵՐԹ
ՔԵՐԹ
ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ
ՔԱՐՎԱՃԱՌ
ՔԱՐՎԱՃԱՌ
ԱԿՆԱԲԵՐԴ
ԱԿՆԱԲԵՐԴ
ԴԱԴԻՎԱՆՔ
ԴԱԴԻՎԱՆՔ
ԵՂԵԳՆՈՒՏ
ԵՂԵԳՆՈՒՏ
ԶՈՒԱՐ
ԶՈՒԱՐ
ԶԱՐԿՈՒՆԻ
ԹՈՒԹԽՈՒՆ
ՀԱՎԱԽԱՂԱՑ
ԾԱՐ
ԾԱՐ ԳՅՈՒՂ
ՀԱՎՍԱԹԱՂ
ՀԱՎՍԱԹԱՂ
ՆՈՐ ԳԵՏԱՇԵՆ
ՆՈՐ ԳԵՏԱՇԵՆ
ՆՈՐ ԲՐԱՋՈՒՐ
ՆՈՐ ԲՐԱՋՈՒՐ
ՆՈՐ ՎԵՐԻՆՇԵՆ
ՆՈՐ ՎԵՐԻՆՇԵՆ
ՉԱՐԵՔՏԱՐ
ՉԱՐԵՔՏԱՐ
ՆՈՐ ԷՐՔԵՋ
ՆՈՐ ԷՐՔԵՋ
ՆՈՐ ԿԱՐԱՉԻՆԱՐ
ՆՈՐ ԿԱՐԱՉԻՆԱՐ
ՆՈՐ ՄԱՆԱՇԻԴ
ՆՈՐ ՄԱՆԱՇԻԴ
ՆՈՐ ԽԱՐԽԱՓՈՒՏ
ՆՈՐ ԽԱՐԽԱՓՈՒՏ
ՔՆԱՐԱՎԱՆ
ՔՆԱՐԱՎԱՆ
ՇՈՒՇԻ
ՇՈՒՇԻ
ՇՈՒՇԻ
ՂԱՅԲԱԼԻՇԵՆ
ԵՂՑԱՀՈՂ
ԵՂՑԱՀՈՂ
ԿԱՆԱՉ ԹԱԼԱ
ՏԱՍԸ ՎԵՐՍՏ
ԼԻՍԱԳՈՐ
ԼԻՍԱԳՈՐ
ՀԻՆ ՇԵՆ
ՀԻՆ ՇԵՆ
ՀՈՒՆԱՆԱՎ
ՄԵԾ ՇԵՆ
ՄԵԾ ՇԵՆ
ՔԱՐԻՆ ՏԱԿ
ՔԱՐԻՆ ՏԱԿ
ՔԻՐՍԱՎԱՆ
ՔԻՐՍԱՎԱՆ
ՔԱՇԱԹԱՂ
ԲԵՐՁՈՐ
ԲԵՐՁՈՐ
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58002000
58002011
58002022
58002032
58003000
58003011
58004000
58004011
58004022
58004032
58004042
58004052
58005000
58005012
58006000
58006012
58007000
58007012
58007022
58007032
58008000
58008012
58008022
58008032
58009000
58009012
58010000
58010012
58010022
58011000
58011012
58012000
58012012
58012022
58012032
58012042
58012052
58012062
58012072
58013000
58013012
58013022
58014000
58014012
58015000
58015012
58015022
58016000
58016012
58017000
58017012
58018000
58018012
58019000
58019012
58019022
58020000
58020012
58020022
58020032
58021000
58021012
58021022

6
3
0
9
5
2
4
1
8
7
6
5
3
8
2
7
1
6
5
4
0
5
4
3
9
4
6
1
0
5
0
4
9
8
7
6
5
4
3
3
8
7
2
7
1
6
5
0
5
9
4
8
3
7
2
1
4
9
8
7
3
8
7

ԿՈՎՍԱԿԱՆ
ԿՈՎՍԱԿԱՆ
ԴԻՑՄԱՅՐԻ
ՔԱՐԱՏԱԿ
ՄԻՋՆԱՎԱՆ
ՄԻՋՆԱՎԱՆ
ՈՐՈՏԱՆ
ՈՐՈՏԱՆ
ԱՆԴՈԿԱԲԵՐԴ
ԲԱՐԿՈՒՇԱՏ
ԴՈՂԱՐ
ՎԱՆԱՆԴ
ԱԼԱՇԿԵՐՏ
ԱԼԱՇԿԵՐՏ
ԱՂԱՁՈՐ
ԱՂԱՁՈՐ
ԱՂԱՆՈՒՍ
ԱՂԱՆՈՒՍ
ԱՊԱՐԱՆ
ՄԵՂՎԱՁՈՐ
ԱՂԱՎՆԱՏՈՒՆ
ԱՂԱՎՆԱՏՈՒՆ
ԽԱՉԳԵՏԻԿ
ՀԱՐԱՐ
ԱՂԱՎՆՈ
ԱՂԱՎՆՈ
ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ
ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ
ԼՃԱՇԵՆ
ԱՅԳԵԿ
ԱՅԳԵԿ
ԱՐԱԽԻՇ
ԱՐԱԽԻՇ
ԱՂԲՐԱՁՈՐ
ԳԱՀԱՆԻՍՏ
ՀԱՅԹԱՂ
ՄՈՎՍԵՍԱՇԵՆ
ՎԱԶԳԵՆԱՇԵՆ
ՔԱՐԱԲԱԿ
ԱՐԾՎԱՇԵՆ
ԱՐԾՎԱՇԵՆ
ՄԽԱՆՑ
ԱՐՏԱՇԱՎԻ
ԱՐՏԱՇԱՎԻ
ԳԱՆՁԱ
ԳԱՆՁԱ
ԲԱԶՄԱՏՈՒՍ
ԳԵՏԱՄԵՋ
ԳԵՏԱՄԵՋ
ԳԵՏԱՓ
ԳԵՏԱՓ
ԳՈՂԹԱՆԻԿ
ԳՈՂԹԱՆԻԿ
ԴՐԱԽՏԱՁՈՐ
ԴՐԱԽՏԱՁՈՐ
ԱՆԻ
ԼԵՌՆԱՀՈՎԻՏ
ԼԵՌՆԱՀՈՎԻՏ
ՇՐՎԱԿԱՆ
ՍՊԻՏԱԿՋՈՒՐ
ԵՐԻՑՎԱՆՔ
ԵՐԻՑՎԱՆՔ
ԱՄՐԻՅԱՆ
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58021032
58021042
58022000
58022012
58023000
58023012
58023022
58024000
58024012
58024022
58024032
58024042
58024000
58025012
58025022
58026000
58026012
58026022
58026032
58027000
58027012
58027022
58028000
58028012
58029000
58029012
58030000
58030012
58030022
58030032
58030042
58031000
58031012
58032000
58032012
58033000
58033012
58034000
58034012
58034022
58035000
58035012
58036000
58036012
58037000
58037012
58037022
58038000
58038012
58038022
58038032
58039000
58039012
58040000
58040012
58040022
58041000
58041012
58041022
58041032
58041042
58042000
58042012

6
5
2
7
1
6
5
0
5
4
3
2
0
4
3
8
3
2
1
7
2
1
6
1
5
0
2
7
6
5
4
1
6
0
5
9
4
8
3
2
7
2
6
1
5
0
9
4
9
8
7
3
8
0
5
4
9
4
3
2
1
8
3

ԵՐՎԱՆԴԱԿԵՐՏ
ԿՐՄԵՆ
ԻՇԽԱՆԱՁՈՐ
ԻՇԽԱՆԱՁՈՐ
ԾԱՂԿԱԲԵՐԴ
ԾԱՂԿԱԲԵՐԴ
ՄԱՐԱԹՈՒԿ
ԾԻԾԵՌՆԱՎԱՆՔ
ԾԻԾԵՌՆԱՎԱՆՔ
ՄԵԼԻՔԱՇԵՆ
ՏԱՆՁՈՒՏ
ԱՐԱՀՈՒԾ
ԾՈԲԱՁՈՐ
ԾՈԲԱՁՈՐ
ՈՐԴՈՒԱԿ
ԿԵՐԵՆ
ԿԵՐԵՆ
ԳՐՀԱՄ
ՍՊԻՏԱԿԱՇԵՆ
ԿՈՒՄԱՅՐԻ
ԿՈՒՄԱՅՐԻ
ՇԻՐԱԿ
ՀԱԿ
ՀԱԿ
ՀԱԿԱՐԻ
ՀԱԿԱՐԻ
ՀԱՅԿԱԶՅԱՆ
ՀԱՅԿԱԶՅԱՆ
ՋԱՆՖԻԴԱ
ՍԱՀԱՌ
ԴԱՐԲՆՈՑ
ՀՈՉԱՆՑ
ՀՈՉԱՆՑ
ՁՈՐԱՓ
ՁՈՐԱՓ
ՂԱԶԱՐԱՊԱՏ
ՂԱԶԱՐԱՊԱՏ
ՄԱՄԱՐՔ
ՄԱՄԱՐՔ
ՀԱԼԵ
ՄԱՐՏՈՒՆԱՇԵՆ
ՄԱՐՏՈՒՆԱՇԵՆ
ՄԻՐԻԿ
ՄԻՐԻԿ
ՄՇԵՆԻ
ՄՇԵՆԻ
ԱՐՎԱԿԱՆ
ՄՈՇԱԹԱՂ
ՄՈՇԱԹԱՂ
ՀԵՐԻԿ
ԲԵՐԴԻԿ
ՄՈՒՇ
ՄՈՒՇ
ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ
ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ
ՎԱՐԴՈՒՏ
ՇԱԼՈՒԱ
ՇԱԼՈՒԱ
ՀԻՄՆԱՇԵՆ
ՎԵՐԻՆ ՇԵՆ
ՔԱՐՈՒՏ
ՍԱՐԱՏԱԿ
ՍԱՐԱՏԱԿ
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58043000
58043012
58043022
58044000
58044012
58044022
58044032
58044042
58045000
58045012
58045022
58045032
58045042
58046000
58046012
58046022
58047000
58047012
58048000
58048012
58048022
58049000
58049012
58050000
58050012
58051000
58051012
58052000
58052012
58053000
58053012
58053022
58053032
58054000
58054012

7
2
1
6
1
0
9
8
5
0
9
8
7
4
9
8
3
8
2
7
6
1
6
7
2
6
1
5
0
4
9
8
7
3
8

ՍՈՆԱՍԱՐ
ՍՈՆԱՍԱՐ
ՄԱՐԳԻՍ
ՆԵՐՔԻՆ ՍՈՒՍ
ՍՈՒՍ
ԳԻՀՈՒՏ
ՆԵՐՔԻՆ ՍՈՒՍ
ՈՒՐՄԻԱ
ՎԱԿՈՒՆԻՍ
ՎԱԿՈՒՆԻՍ
ԽԱՉԻՆՏԱՓ
ՉՈՐՄԱՆՔ
ՇԱՄՔ
ՎԱՂԱԶԻՆ
ՎԱՂԱԶԻՆ
ՄԱՐՏԻՐՈՍ
ՎԱՆ
ՎԱՆ
ՎԱՐԴԱԲԱՑ
ՎԱՐԴԱԲԱՑ
ՔԱՐՈՏԱՆ
ՎՈՒՐԳԱՎԱՆ
ՎՈՒՐԳԱՎԱՆ
ՏԻԳՐԱՆԱՎԱՆ
ՏԻԳՐԱՆԱՎԱՆ
ՈՒՌԵԿԱՆ
ՈՒՌԵԿԱՆ
ՓԱԿԱՀԱՆ
ՓԱԿԱՀԱՆ
ՔԱՇՈՒՆԻՔ
ՔԱՇՈՒՆԻՔ
ՄՈՐԱՋՈՒՐ
ՎԵՐԻՆ ՔԱՇՈՒՆԻՔ
ՔԱՐԵԳԱՀ
ՔԱՐԵԳԱՀ

Աղյուսակ 2. Արցախի Հանրապետության շրջանների թվային և
տառային ծածկագրերը
Տարածքների (շրջանների)
պաշտոնական
անվանումները
Ասկերան
Հադրութ
Մարտակերտ
Մարտունի
Շահումյան
Շուշի
Քաշաթաղ

Թվային
կոդը

Տառային կոդը

Շրջկենտրոնը

52
53
54
55
56
57
58

AS
HD
MT
MR
SN
SH
QT

Ասկերան
Հադրութ
Մարտակերտ
Մարտունի
Քարվաճառ
Շուշի
Բերձոր
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