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դրումների կազմակերպման գործունեության լիցենզիայի ներդիր 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
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                       փետրվարի 20-ին 
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 Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 
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Հավելված 

«Փրկարարական ծառայության կանոնագիրքը  

                               հաստատելու մասին» օրենքի 

 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Գ Ի Ր Ք 

  

ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

  

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Հոդված 1. Սույն կանոնագրքի կարգավորման առարկան 

 

1. Սույն կանոնագրքով կարգավորվում են փրկարարական ծառայության 

կազմակերպման և անցկացման, փրկարարական աշխատանքների և մարտական 

առաջադրանքների  ղեկավարման ու իրականացման, տեղեկատվության հաղորդման 

կարգը, Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության (այսուհետ` նաև Ծառայություն) ծառայողների իրավունքները և 

պարտականությունները, նյութական պատասխանատվության և դրա կիրառման հետ 

կապված հարաբերությունները, ինչպես նաև ծառայության անցման հետ կապված այլ 

հարաբերություններ: 

2. Սույն կանոնագրքի պահանջները տարածվում են արտակարգ 

իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառներում լիազորված 

պետական մարմնի՝ Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայության համակարգում կամ կառավարման ոլորտում գործող բոլոր 

փրկարարական ստորաբաժանումների վրա: 

3. Բացի սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված փրկարարական 

ստորաբաժանումներից, սույն կանոնագրքի փրկարարական աշխատանքների 

կատարմանը վերաբերող պահանջները տարածվում են նաև Ծառայության 

ստորաբաժանումների հետ փրկարարական աշխատանքներ իրականացնող 

մասնագիտացված և կամավոր փրկարար ուժերի վրա: 

4. Միևնույն կայազորի տարածքում տեղակայված Ծառայության և Արցախի 

Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների միջև փոխհամագործակցու-

թյան կարգը սահմանվում է Ծառայության ու պաշտպանության բնագավառի հանրա-

պետական գործադիր մարմնի ղեկավարների համատեղ հրամանով: 

 

Հոդված 2. Սույն կանոնագրքում կիրառվող հիմնական հասկացությունները 

 

1. Սույն կանոնագրքում կիրառվում են հետևյալ հիմնական 

հասկացությունները. 

1) Ծառայություն՝ պետական մարմին, որն իրականացնում է արտակարգ 

իրավիճակների կանխման, հնարավոր հետևանքների նվազեցման և վերացման, 

քաղաքացիական պաշտպանության գործառույթներ, արտակարգ իրավիճակներում և 

ռազմական դրության (պատերազմի) ժամանակ բնակչության և տնտեսության 

օբյեկտների (տարածքների) պաշտպանության, ինչպես նաև փրկարարական, 

վթարային փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական, 

հրդեհաշիջման և այլ աշխատանքներ. 

2) ստորաբաժանումներ` Ծառայության համակարգի կառուցվածքային, 

տարածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներ, այլ ստորաբաժանումներ, 

որտեղ «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության մասին» օրենքով սահմանված կարգով անցնում են փրկարարական 

ծառայություն. 

3) հրամանատարներ (պետեր)` Ծառայության ղեկավար, Ծառայության 

ղեկավարի տեղակալներ, քաղաքացիական պաշտպանության և աղետների 

հետևանքների վերացման շտաբի պետ, վարչությունների պետեր, տնօրենի 
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աշխատակազմի ղեկավար, ինչպես նաև Ծառայության այլ ստորաբաժանումների և 

այդ ստորաբաժանումների կազմի մեջ մտնող կառուցվածքային միավորների 

հրամանատարներ (պետեր). 

4) ստորաբաժանումների գույք (այսուհետ` գույք)` պետական սեփականություն 

համարվող և ստորաբաժանումների տնօրինմանը, տիրապետմանը և օգտագործմանը 

հանձնված նյութական միջոցներ ու արժեքներ, որոնք արտահայտված են 

հանդերձանքի, սարքավորումների, նյութերի, հիմնական այլ միջոցների, ինչպես նաև 

դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների ձևով. 

5) իրական վնաս (այսուհետ` վնաս)` գույքի կորուստը կամ վնասվածքը, 

ինչպես նաև այն ծախսերը, որը Ծառայության ստորաբաժանումը կատարել է կամ 

պետք է կատարի կորած կամ վնասված գույքը վերականգնելու (ձեռք բերելու) համար. 

6) տեղամաս` արտակարգ իրավիճակի վերացման նպատակով մեկ ղեկավար և 

կոնկրետ խնդիր ունեցող ուժերի ու միջոցների կենտրոնացման վայր. 

7) շտաբ` Ծառայության կազմակերպման և իրականացման ժամանակ 

մշտական գործող, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակի վայրում ուժերի ու միջոցների  

ղեկավարման նպատակով ժամանակավոր կազմավորված ղեկավարման մարմին. 

8) իրավիճակի գնահատում` արտակարգ իրավիճակի վայրում իրականացված 

հետախուզման արդյունքների, ստացված տեղեկությունների վերլուծություն և 

ընդհանրացում. 

9) ուժերի և միջոցների ներգրավման պլան` փաստաթուղթ, որով սահմանվում 

են արտակարգ իրավիճակների կանխմանը, հետևանքների նվազեցմանը և վերացմանը 

ներգրավվող ուժերի և միջոցների քանակն ու կարգը. 

10) պլան` համապատասխան իրավասու մարմնի կողմից հաստատված 

փաստաթուղթ, որով կարգավորվում են բնակչության պաշտպանության, 

քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների և տարածքային 

պաշտպանության կազմակերպման հարաբերությունները.  

11) տեսչական ստուգում` ստորաբաժանումների պատրաստականության, 

պատրաստության, կարգապահության, ծառայության կազմակերպման և ներքին 

ծառայության հետ կապված հարցերի ուսումնասիրություն ու ստուգում: 

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  2 

ՆԵՐՔԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 2  
ՆԵՐՔԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հոդված 3. Ներքին ծառայությունը 

 

1. Ներքին ծառայությունը սահմանում է ծառայողների իրավունքները և պար-

տականությունները, նրանց փոխհարաբերությունները, պատասխանատվությունը, 

կառուցվածքային, տարածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների հիմնական 

պաշտոնատար անձանց պարտականությունները, ներքին կարգ ու կանոնը և ներքին 

ծառայության հետ կապված այլ հարցեր: 

 

Հոդված 4. Ներքին ծառայության նպատակը 

 

1. Ստորաբաժանումներում ծառայողների ծառայությունն ու աշխատանքային 

գործունեությունն իրականացվում են ներքին ծառայությանը ներկայացվող 

պահանջներին համապատասխան: 

2. Ներքին ծառայությունը նախատեսված է ստորաբաժանման ներքին կարգ ու 

կանոնի ու ծառայողական կարգապահության պահպանման համար, որոնք 

ապահովում են նրա մշտական պատրաստականությունը, անձնակազմի անդամների 

ուսուցումը, հերթափոխի ժամանակ նրանց պարտականությունների կազմակերպված 

կատարումը և ծառայողների առողջության պահպանումը: 

 

Հոդված 5. Ներքին ծառայության պահանջների կատարումը 

 

1. Ներքին ծառայությունը պահանջում է կազմակերպված գործողություններ՝ 

անկախ յուրաքանչյուր ծառայողի անձնական ցանկություններից: Ներքին 

ծառայությանը ներկայացվող պահանջների կատարումը ծառայողների մեջ պետք է 
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զարգացնի պատասխանատվության զգացում, դաստիարակի ճշտապահություն, 

բարեխղճություն և ինքնուրույնություն: 

2. Փոխըմբռնումը, բարյացակամությունը և միմյանց օգնելու պատրաստակա-

մությունը պետք է նպաստեն ծառայողական ընկերության ամրապնդմանը և 

ծառայողների համախմբմանը, հնարավորություն ընձեռեն ոչ միայն լուծելու առօրյա 

գործունեության խնդիրները, այլև արտակարգ իրավիճակներում դիմակայելու ծանր 

փորձություններին: 

3. Յուրաքանչյուր ծառայող պարտավոր է իմանալ և բարեխղճորեն կատարել 

ներքին ծառայության պահանջները: 

 

Հոդված 6. Ներքին ծառայության ղեկավարումը 

 

1. Ներքին ծառայության ղեկավարումը ստորաբաժանումներում 

իրականացնում է ստորաբաժանման հրամանատարը (պետը): 

2. Նույն շինության ներսում մի քանի ստորաբաժանում տեղաբաշխելու 

դեպքում, որոնց հրամանատարները (պետերը) ընդհանուր անմիջական պետ չունեն, 

Ծառայության ղեկավարի հրամանով ներքին ծառայությունը ղեկավարում է այդ 

ստորաբաժանումներից մեկի հրամանատարը (պետը): 

 

Հոդված 7. Ծառայության ծառայողի երդումը 

 

1. Առաջին անգամ Ծառայությունում ծառայության անցնելիս քաղաքացիները 

տալիս են երդում` «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայության մասին» օրենքի 30-րդ հոդվածին համապատասխան: 

2. Ծառայության անցնող քաղաքացիները Արցախի  Հանրապետության դրոշի 

առջև տալիս են երդում: 

3. Յուրաքանչյուր ծառայող երդում է տալիս անհատապես և հաստատում է այն 

սեփական ստորագրությամբ: 

4.  Ծառայության երդում տվող անձանց երդման տեքստի ձևաթղթերը` 

1) նախապես պատրաստվում են Ծառայությունում. 

2) հաստատվում են երդում տվող ծառայողի և «Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» օրենքի 31-րդ հոդվածի      

4-րդ մասով նախատեսված դեպքում` Ծառայության ղեկավարի ստորագրությամբ: 

5. Ծառայության երդում տվող անձանց երդման տեքստի բլանկները պահվում 

են Ծառայության կադրային մարմնում` կցված անձնական գործին, և ծառայողի 

հաշվառման ծառայողական քարտում կատարվում է նշում «Ծառայության ծառայողի 

երդում» տալու մասին (օրը, ամիսը, տարին): 

6. Ծառայության ծառայողի (այսուհետ` ծառայող) երդման տեքստն է` 

 

«ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԵՐԴՈՒՄ 

  

Ես`__________________________________________, անցնելով փրկարարական 

ծառայության Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայությունում, հանդիսավոր կերպով երդվում եմ անձնվիրաբար ծառայել Արցախի 

Հանրապետությանը, կատարել Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության և 

օրենքների պահանջները, բարեխղճորեն կատարել իմ պաշտոնեական 

պարտականությունները: Երդվում եմ: 

Ստորագրություն`_______________»: 

 

  Հոդված 8. Ծառայության խորհրդանիշը և դրոշը 

 

1. Ծառայությունն ունի խորհրդանիշ և դրոշ, որոնց նկարագրերը և գործածման 

կարգերը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

 

Հոդված 9. Փրկարարության համար պետական պարգևները 

 

1. Փրկարարության համար անձինք կարող են ստանալ պետական պարգևներ` 

օրենքով սահմանված կարգով: 
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Բ Ա Ժ Ի Ն  3 

ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3 

 ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

 

Հոդված 10.  Ծառայողը 

 

1. Ծառայողը պետական (հանրային) ծառայող է, և Արցախի Հանրապետու-

թյունը երաշխավորում է նրա սոցիալական և իրավական պաշտպանվածությունը, 

միջոցներ է ձեռնարկում սոցիալական երաշխիքներ ապահովելու համար: 

2. Ծառայողին տրվում է ծառայողական վկայական, որի տրման, օգտագործման, 

փոխարինման և վերադարձման կարգն ու ձևը սահմանում է Ծառայության ղեկավարը: 

 

Հոդված 11. Ծառայողի ընդհանուր իրավունքները և պարտականությունները 

 

1. Ծառայողի ընդհանուր իրավունքները և պարտականությունները 

սահմանվում են «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության մասին» օրենքով և սույն կանոնագրքի պահանջներով: 

2. Ծառայողների կողմից իրենց իրավունքների իրականացումը չպետք է վնաս 

հասցնի հասարակության, պետության իրավունքներին և օրինական շահերին, 

Ծառայությանը, ուրիշ ծառայողների և այլ անձանց իրավունքներին: 

3. Ծառայողների օրինական շահերի և իրավունքների իրականացման ուղղու-

թյամբ իրենց պարտականությունները չկատարելու դեպքում հրամանատարները 

(պետերը) ենթակա են օրենքով սահմանված պատասխանատվության: 

 

Հոդված 12. Ծառայողի զենք կրելու իրավունքը 

 

1. Ծառայողը ծառայողական պարտականությունները կատարելիս, իսկ 

անհրաժեշտության դեպքում` նաև ծառայությունից դուրս ժամանակ ունի զենք 

պահելու, կրելու, գործադրելու և օգտագործելու իրավունք: 

2. Ծառայողին զենք պահելու, կրելու, գործադրելու և օգտագործելու իրավունք 

տրվում է Ծառայության ղեկավարի հրամանով: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով զենք պահելու, կրելու, 

գործադրելու և օգտագործելու իրավունք ստացած՝ 

1) ծառայողի ծառայողական վկայականում կատարվում է այդ մասին 

համապատասխան նշում. 

2) Ծառայության ղեկավարի սահմանած դեպքերում ծառայողին տրվում է 

Ծառայության ղեկավարի հրամանով սահմանված ձևի զենքի կրման անձնական քարտ 

և զենքի փոխարինման քարտ: 

 

Հոդված 13. Ծառայողի ֆիզիկական ուժ գործադրելու իրավունքը 

 

1. Ծառայողը հանցագործությունները կանխելիս, իր իրավասությունների 

սահմաններում առաջադրված պահանջներին ցույց տրվող դիմադրությունը 

հաղթահարելիս իրավունք ունի գործադրելու ֆիզիկական ուժ, եթե այլ կերպ չի կարող 

կատարել իր պարտականությունները: 

 

Հոդված 14. Ծառայողի կողմից զենք գործադրելը  

 

1. Ծառայողն իրավունք ունի անձամբ կամ ստորաբաժանման կազմում զենք 

գործադրելու` 

1) ծառայողների, Ծառայության այլ անձնակազմի, պահպանվող օբյեկտների, 

շենքերի, շինությունների, մեքենաների շարասյուների ու տրանսպորտային միջոցների 

վրա կատարվող խմբային կամ զինված հարձակումը հետ մղելիս, եթե հնարավոր չէ 

դրանք պաշտպանել այլ եղանակով ու միջոցներով. 

2) իր զենքին կամ տեխնիկային տիրելու փորձերը կանխելիս. 
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3) մարդկանց կյանքին և առողջությանը վտանգ սպառնացող կատաղած կամ 

վայրի կենդանիներին վնասազերծելիս. 

4) ռազմական դրության կամ արտակարգ իրավիճակների ռեժիմի 

պայմաններում համապատասխան լիազոր մարմինների սահմանած պահանջները 

վարորդի կողմից չկատարելու դեպքում տրանսպորտային միջոցը սահմանված 

կարգով կանգնեցնելիս. 

5) առանց նախազգուշացման՝ Արցախի Հանրապետության պաշտպանությանն 

ուղղված խնդիրներ կատարելիս: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ կետերով նախատեսված 

դեպքերում զենք կիրառվում է, եթե «Կանգնի'ր» արձագանքից և օդ կրակելուց հետո 

կարգազանցները չեն ենթարկվում:  

3. Առանց նախազգուշացման զենք կարող է գործադրվել հանկարծակի կամ 

զինված հարձակման դեպքում կամ մարտական տեխնիկայի, փոխադրամիջոցների, 

թռչող սարքերի օգտագործումով հարձակման դեպքում: 

4. Ծառայողը պարտականությունները կատարելիս զենք գործադրելու 

իրավունք ունի նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով: 

5. Ծառայողին արգելվում է զենք կիրառել հղիության ակնհայտ նշաններով 

կանանց, հաշմանդամների և անչափահասների նկատմամբ, բացառությամբ նրանց 

կողմից քաղաքացիների կյանքի և առողջության համար վտանգավոր զինված կամ 

խմբակային հարձակման և զինված դիմադրության դեպքերի: 

6. Զենք գործադրելու և օգտագործելու դեպքում ծառայողը պարտավոր է 

ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները շրջապատի քաղաքացիների անվտանգության 

ապահովման համար, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` տուժածներին ցույց տալ 

անհետաձգելի բուժօգնություն: 

7. Զենքի գործադրման կամ օգտագործման յուրաքանչյուր դեպքի մասին 

ծառայողը պարտավոր է զեկուցել հրամանատարին (պետին): 

8. Հրամանատարը (պետը) իրավունք ունի անձամբ զենք գործադրելու կամ 

հրամայելու զենք գործադրել կարգապահության և կարգ ու կանոնի վերականգնման 

համար ենթակայի բացահայտ անհնազանդության դեպքում, երբ չհնազանդվողի 

գործողությունները բացահայտորեն ուղղված են հայրենիքի դավաճանությանը կամ 

մարտական պայմաններում մարտական առաջադրանքի խափանմանը: 

 

Հոդված 15. Ծառայողի պաշտոնեական և հատուկ պարտականությունները 

 

1. Յուրաքանչյուր ծառայող ունի պաշտոնեական պարտականություններ, 

որոնցով որոշվում են նրա զբաղեցրած պաշտոնին լրիվ համապատասխանությունը, 

իրեն հանձնարարված խնդիրների գործնական կատարման ծավալն ու սահմանները: 

Այդ պարտականությունները սահմանվում են ստորաբաժանման կանոնադրությամբ, 

պաշտոնի անձնագրով կամ գործառութային պարտականություններով և այլ 

իրավական ակտերով: 

2. Օրվա հերթափոխի մեջ գտնվող, ինչպես նաև տարերային աղետների 

վերացման համար ներգրավված կամ այլ արտակարգ իրավիճակներում գտնվող 

ծառայողները կատարում են հատուկ պարտականություններ: Այդ պարտականու-

թյունները և դրանց կատարման կարգը սահմանվում են օրենքով, սույն կանոնագրքով, 

Ծառայության կանոնադրությամբ, Ծառայության անցման պայմանագրով: 

 

Հոդված 16. Ծառայողի պատասխանատվությունը  

 

1. Ծառայողները, անկախ կոչումից ու պաշտոնից, հավասար են օրենքի առջև և 

կրում են պատասխանատվություն: 

2. Ծառայողն իր անօրինական գործողության (անգործության) համար 

պատասխանատվություն է կրում օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով: 
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Բ Ա Ժ Ի Ն  4 

ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐՆԵՐԻ (ՊԵՏԵՐԻ) ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, 

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՈՂՋՈՒՅՆԸ ԵՎ ԲԱՐԵԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Գ Լ ՈՒ Խ  4 

ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐՆԵՐԻ (ՊԵՏԵՐԻ) ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,  

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՈՂՋՈՒՅՆԸ ԵՎ ԲԱՐԵԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հոդված 17. Միանձնյա  ղեկավարումը 

 

1. Միանձնյա ղեկավարումը Ծառայության ղեկավարման և ծառայողների 

փոխհարաբերության սկզբունքներից մեկն է: 

2. Միանձնյա ղեկավարումը հրամանատարին (պետին) իր ենթակաների 

նկատմամբ ողջ կարգադրողական իշխանությամբ օժտելն է և նրա վրա պետության 

հանդեպ անձնական պատասխանատվություն դնելը` ստորաբաժանման և 

յուրաքանչյուր ծառայողի կյանքի ու գործունեության համար: 

3. Միանձնյա ղեկավարումը դրսևորվում է հրամանատարի (պետի) կողմից 

իրադրության համակողմանի գնահատումից ելնելով` միանձնյա կերպով որոշումներ 

ընդունելու, օրենքներին ու կանոնադրություններին խստիվ համապատասխան 

հրամաններ արձակելու և դրանց կատարումն ապահովելու իրավունքի մեջ: 

 

Հոդված 18. Պետերը և ենթակաները 

 

1. Իրենց ծառայողական դիրքով և կոչումով ծառայողներից ոմանք մյուսների 

նկատմամբ կարող են լինել հրամանատարներ (պետեր) կամ ենթականեր: 

2. Հրամանատարը (պետը) իրավունք ունի ենթակային հրամաններ տալու և 

պահանջելու դրանց կատարումը: Հրամանատարը (պետը) ենթակայի համար պետք է 

լինի պատվի և զսպվածության օրինակ, չստորացնի նրա մարդկային 

արժանապատվությունը, որի համար կարող է կրել պատասխանատվություն, իսկ 

ենթական պարտավոր է անվերապահորեն կատարել հրամանատարի (պետի) 

օրինական հրամաններն ու կարգադրությունները: Պետերը, որոնց ծառայողները 

ենթարկվում են ծառայության բերումով թեկուզև ժամանակավորապես, համարվում են 

ուղղակի պետեր: 

 

Հոդված 19. Ավագները և կրտսերները 

 

1. Այն ծառայողները, որոնք իրենց ծառայողական դիրքով և կոչմամբ մյուս 

ծառայողների նկատմամբ պետեր կամ ենթականեր չեն, կարող են լինել ավագներ կամ 

կրտսերներ: 

2. Ավագությունը որոշվում է ծառայողի կոչումով: 

3. Կոչումով կրտսերները պարտավոր են անառարկելիորեն կատարել 

ավագների օրինական պահանջները: 

4. Միմյանց ենթակայության տակ չգտնվող ծառայողները ծառայողական 

պարտականությունները համատեղ կատարելիս, երբ նրանց ծառայողական 

փոխհարաբերությունները չի որոշել պետը, նրանցից պաշտոնով ավագը, իսկ 

հավասար պաշտոնների դեպքում` կոչումով ավագը, դառնում է պետ: 

 5. Հավասար պաշտոն և կոչում ունենալու դեպքում ծառայողները զեկուցում են 

վերադաս պետին` որոշում կայացնելու համար: 

 

Հոդված 20. Հրամանը և կարգադրությունը, դրանց արձակման և կատարման 

կարգը 

 

1. Հրամանը հրամանատարի (պետի) կարգադրությունն է` ուղղված 

ենթականերին, որով պահանջվում է կատարել որոշակի գործողություններ, 

պահպանել այս կամ այն կանոնը, սահմանվում են կարգ և ժամկետներ: 

2. Հրամանը կարող է տրվել գրավոր, բանավոր, կապի և տեխնիկական 

միջոցներով՝ մեկ ծառայողին, ծառայողների խմբին կամ ստորաբաժանումներին: 

3. Գրավոր հրամանը կառավարման հիմնական կարգադրիչ պաշտոնական 

փաստաթուղթն է (իրավական ակտը), որը միանձնյա ղեկավարման իրավունքով 

հրապարակում են ստորաբաժանումների պետերը: 
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4. Բանավոր հրամաններ տալիս են բոլոր պետերը: 

5. Կարգադրությունը պետի կողմից մասնավոր հարցերի վերաբերյալ 

առաջադրանքը ենթականերին հասցնելու ձև է: 

6. Կարգադրությունը տրվում է գրավոր կամ բանավոր: 

7. Գրավոր կարգադրությունը պաշտոնական պարտադրող փաստաթուղթ է, որը 

հրապարակվում է Ծառայության ղեկավարի անունից: 

8. Հրամանը և կարգադրությունը պետք է համապատասխանեն Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին: 

9. Հրամանատարը (պետը) նախքան հրաման տալը պարտավոր է 

համակողմանիորեն գնահատել իրադրությունը և միջոցներ նախատեսել դրա 

կատարումն ապահովելու համար: 

10. Հրամանատարը (պետը) պատասխանատվություն է կրում տրված հրամանի 

և դրա հետևանքների, Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հրամանի 

համապատասխանության, ինչպես նաև տրված հրամանում պաշտոնի կամ 

ծառայողական լիազորությունների չարաշահման և գերազանցման համար: 

11. Հրամանը պետք է ձևակերպվի հստակ, թույլ չտա երկիմաստություն: 

12. Հրամանները տրվում են ենթակայության կարգով: 

13. Ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում ավագ պետը կարող է հրաման տալ 

ենթակային` շրջանցելով նրա անմիջական պետին, որի դեպքում նա անմիջական 

պետին հաղորդում է այդ մասին կամ ենթակային հրամայում է, որ ինքը զեկուցի նրան: 

14. Հրամանատարի (պետի) հրամանը պետք է կատարվի անվերապահորեն, 

ճշտորեն և նշված ժամկետում, իսկ ծառայողը, ստանալով հրամանը, պատասխանում 

է` «Լսում եմ», և հետո կատարում է այն: 

15. Անհրաժեշտության դեպքում տրված հրամանի ճիշտ ընկալումը ստուգելու 

նպատակով հրամանատարը (պետը) կարող է պահանջել դրա համառոտ 

կրկնությունը, իսկ ծառայողը, ստանալով հրամանը, կարող է դիմել հրամանատարին 

(պետին)` այն կրկնելու խնդրանքով: 

16. Ստացված հրամանի կատարման մասին ծառայողը պարտավոր է զեկուցել 

հրաման տված պետին և իր անմիջական պետին: 

17. Ծառայողներին չեն կարող տրվել հրամաններ և կարգադրություններ, որոնք 

առաջադրում են ծառայության հետ առնչություն չունեցող խնդիրներ կամ հակասում 

են օրենքի պահանջներին: 

18. Եթե հրաման կատարող ծառայողը ծառայողական դիրքով կամ կոչումով 

ավելի բարձր հրամանատարից (պետից) ստանում է նոր հրաման, որը խոչընդոտում է 

նախորդի կատարմանը, նա այդ մասին զեկուցում է երկրորդ հրաման տվողին և 

հրամանի կրկնության դեպքում կատարում է վերջինը: 

19. Նոր հրաման տվողն այդ մասին հաղորդում է առաջին հրաման տվողին: 

20. Օրինական կամ նախորդ հրամանի կատարմանը չխոչընդոտող հրամանի 

քննարկումն անթույլատրելի է, իսկ չենթարկվելը կամ հրամանը չկատարելը 

համարվում է ծառայողական պարտականությունների չկատարում և 

կարգապահական կանոնների խախտում: 

 

Հոդված 21. Ծառայողների նախաձեռնությունը 

 

1. Ծառայողն իր առջև դրված խնդրի հաջող կատարման նպատակով պետք է 

ցուցաբերի նախաձեռնություն, որն առանձնապես անհրաժեշտ է, երբ տրված հրամանը 

չի համապատասխանում կտրուկ փոփոխված իրադրությանը, իսկ պայմաններն 

այնպիսին են, որ ժամանակին նոր հրաման ստանալն անհնար է դառնում: 

 

Հոդված 22. Ծառայողական ողջույնը 

 

1. Ծառայողական ողջույնը ծառայողների ընկերական համախմբվածության, 

նրանց փոխադարձ հարգանքի և բարեկամության վկայությունն է: 

2. Բոլոր ծառայողները պարտավոր են հանդիպելիս կամ միմյանց կողքով 

անցնելիս ողջունել իրար: 

3. Ծառայողական ողջույնը կատարվում է կտրուկ և ձգված՝ պահպանելով 

շարային կեցվածքի և շարժման կանոնները՝ հետևալ կերպ. 

1) շարքից դուրս՝ առանց գլխարկի, տեղում ծառայողական ողջույնի համար 

պետից (ավագից) երեք-չորս քայլ հեռավորության վրա ծառայողը շրջվում է պետի 

(ավագի) կողմը, ընդունում է  շարային կեցվածք, նայում նրա դեմքին և գլուխը շրջում 
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նրա շարժման ուղղությամբ: Եթե ծառայողը գլխարկով է, ապա, բացի դրանից, աջ 

ձեռքն ամենակարճ ճանապարհով մոտեցնում է գլխարկին այնպես, որ մատները լինեն 

իրար կպած, ափն ուղիղ, միջնամատը քսվի գլխարկի ներքևի եզրին (հովարիկի) մոտ, 

իսկ արմունկը լինի ուսի բարձրությամբ, նույն գծի վրա: Գլուխը պետի (ավագի) կողմը 

շրջելիս ձեռքի դիրքը գլխարկի մոտ մնում է անփոփոխ: Եթե պետը (ավագը) անցնում է 

ողջունող ծառայողի մոտից, վերջինս գլուխն ուղղում է՝ միաժամանակ իջեցնելով 

ձեռքը. 

2) շարքից դուրս՝ առանց գլխարկի, շարժման ընթացքում ծառայողական 

ողջույնի համար պետից (ավագից) երեք-չորս քայլ հեռավորության վրա ոտքը գետնին 

դնելու հետ միաժամանակ դադարեցնում է ձեռքերի շարժումները, գլուխը շրջում 

պետի (ավագի)  կողմը և, շարունակելով քայլել, նայում նրա դեմքին: Պետի (ավագի) 

մոտով անցնելուց հետո գլուխը պահում է ուղիղ և շարունակում ձեռքերի 

շարժումները: Եթե ծառայողը գլխարկով է, ոտքը գետնին դնելու հետ միաժամանակ 

գլուխը շրջում է  պետի (ավագի) կողմը, աջ ձեռքը մոտեցնում գլխարկին և ձախ ձեռքը 

հպելով կողին՝ նայում նրա դեմքին: Պետի (ավագի) մոտով անցնելուն պես ձախ ոտքը 

գետնին դնելու հետ միաժամանակ գլուխը պահում է ուղիղ, իսկ աջ ձեռքը իջեցնում 

ցած: Պետից (ավագից) առաջ անցնելու դեպքում ծառայողական ողջույնը կատարում է 

անցնելու քայլի հետ միաժամանակ, երկրորդ քայլի հետ գլուխը պահում է ուղիղ, աջ 

ձեռքը իջեցնում ցած. 

3) եթե պետն (ավագն) անցնում է մեքենայով, ծառայողը կանգնում է, շրջվում 

դեմքով պետի (ավագի) կողմը և ձեռքը հպում գլխարկին: Եթե ծառայողի ձեռքերը 

զբաղված են, ծառայողական ողջույնը կատարում է՝ գլուխը շրջելով պետի (ավագի) 

կողմը: 

4. Ենթակաները և կոչումով կրտսերներն ողջունում են առաջինը: 

5. Ծառայողները, բացի սույն հոդվածի 1-ին մասում նշվածից, պարտավոր են 

ողջունել (հարգանքի տուրք մատուցել)` 

1) մեծ եղեռնի զոհերի հուշահամալիրներին (հուշարձաններին). 

2) եղբայրական գերեզմաններին. 

3) փրկարարական աշխատանքների ժամանակ զոհված փրկարարների 

շիրիմներին. 

4) Արցախի Հանրապետության դրոշին` հանդիսությունների և պաշտոնական 

արարողությունների ժամանակ. 

5) Ծառայության դրոշին: 

6. Ստորաբաժանումները շարքում եղած ժամանակ, հրամանի համաձայն, 

ողջունում են՝ Արցախի Հանրապետության նախագահին, Արցախի Հանրապետության 

Ազգային ժողովի նախագահին, Արցախի Հանրապետության պետական նախարարին և 

Ծառայության ղեկավարին, գեներալներին և բոլոր ուղղակի պետերին, ինչպես նաև 

ստորաբաժանման տեսչական ստուգման ղեկավարման համար նշանակված անձանց: 

7. Շարքից դուրս գտնվելիս՝ ինչպես պարապմունքի պահին, այնպես էլ 

պարապմունքներից ազատ ժամերին, ծառայողները պետերին ողջունում են «Զգա՛ստ» 

կամ «Ոտքի, զգա՛ստ» հրամաններով: Շարքից դուրս պարապմունքների դեպքում, 

ինչպես նաև խորհրդակցությունների ժամանակ, որոնց ներկա են միայն սպաներ, 

ծառայողական ողջույնի համար տրվում է «Պարոնայք սպանե՛ր» հրամանը: «Զգա՛ստ», 

«Ոտքի, զգա՛ստ» կամ «Պարոնայք սպանե՛ր» տալիս է ներկա գտնվող սպաներից 

(պետերից) ամենաավագը կամ եկած հրամանատարին (պետին) առաջինը տեսած 

ծառայողը: Այս հրամանով բոլոր ներկա գտնվողները ոտքի են ելնում, դառնում են 

եկած հրամանատարի (պետի) կողմը և ընդունում շարային կեցվածք, իսկ սպաները, 

ենթասպաները գլխարկ դրած դեպքում, դրանից բացի, ձեռքը հպում են գլխարկին: 

Ներկա գտնվող հրամանատարներից (պետերից) ամենաավագը մոտենում է եկողին և 

զեկույց տալիս: Եկած հրամանատարը (պետը), ընդունելով զեկույցը, տալիս է «Ազա՛տ» 

կամ «Պարոնայք սպանե՛ր» հրամանը, իսկ զեկույց տվողը կրկնում է այդ հրամանը, 

որից հետո բոլոր ներկաներն ընդունում են «ազատ դիրքը» կամ նստում են: Սպաները, 

ենթասպաները գլխարկ դրած դեպքում իջեցնում են ձեռքը և այնուհետև վարվում են 

եկած հրամանատարի (պետի) ցուցումով:  

8. «Զգա՛ստ» և «Ոտքի, զգա՛ստ» հրամանները և հրամանատարին (պետին) 

զեկույցը տրվում են տվյալ օրը Ծառայություն կամ ստորաբաժանում կատարած նրա 

միայն առաջին այցելության դեպքում: Ավագ հրամանատարի (պետի) ներկայությամբ 

կրտսերին ծառայողական ողջույնի համար հրաման և զեկույց չի տրվում: Լսարանային 

պարապմունքների ժամանակ «Զգաստ», «Ոտքի, զգաստ» կամ «Պարոնայք սպաներ» 

հրաման տրվում է յուրաքանչյուր պարապմունքի սկզբին և ավարտին: 
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9. Օրհներգի կատարման ժամանակ շարքում գտնվող ծառայողները շարային 

կեցվածք են ընդունում առանց հրամանի, իսկ ստորաբաժանումների հրամանատար-

ները (պետերը), դրանից բացի, ձեռքը հպում են գլխարկին: Շարքից դուրս գտնվող 

ծառայողները օրհներգի կատարման ժամանակ ընդունում են շարային կեցվածք, իսկ 

գլխարկ կրելու դեպքում՝ ձեռքը հպում դրան: 

10. Անհատ ծառայողներին պետի կամ ավագի դիմելու դեպքում այդ 

ծառայողները, բացառությամբ հիվանդների, շարային կեցվածք են ընդունում և նշում 

իրենց պաշտոնը, փրկարարական ծառայության կոչումը և ազգանունը: Ձեռքով 

բարևելիս ավագն առաջինն է մեկնում ձեռքը: Եթե ավագն առանց ձեռնոցի է, կրտսերը 

ձեռքսեղմումից առաջ իր աջ ձեռքից հանում է ձեռնոցը: Առանց գլխարկի ծառայողները 

ձեռքսեղմումն ուղեկցում են գլխի թեթև խոնարհումով: 

11. Պետի կամ ավագի ողջույնին` «Ողջույն ձեզ», շարքում կամ շարքից դուրս 

եկած բոլոր ծառայողները պատասխանում են. օրինակ՝ «Ողջու՛յն,  պարոն 

փրկարարական ծառայության գնդապետ»: Եթե պետը կամ ավագը հրաժեշտ է տալիս` 

«Ցտեսությու՛ն, պարոնա՛յք», ապա ծառայողները պատասխանում են` «Ցտեսությու՛ն»՝ 

ավելացնելով «պարոն» և կոչումը: 

12. Եթե հրամանատարը (պետը) ծառայության կարգով շնորհավորում է 

ծառայողին կամ շնորհակալություն հայտնում նրան, ապա ծառայողը պատասխանում 

է հրամանատարին (պետին). «Ծառայում եմ Արցախի Հանրապետությանը»: Եթե 

հրամանատարը (պետը) շնորհավորում է Ծառայությանը (ստորաբաժանմանը), ապա 

վերջինս պատասխանում է եռակի երկարաձիգ «Ուռա»-ով, իսկ եթե հրամանատարը 

(պետը) շնորհակալություն է հայտնում, ապա Ծառայությունը (ստորաբաժանումը) 

պատասխանում է. «Ծառայում ենք Արցախի Հանրապետությանը»:  

13. Ստորաբաժանումներին ծառայողական ողջույնի կատարման հրաման չի 

տրվում` 

1) տագնապի, երթի, ինչպես նաև ուսումնավարժությունների ժամանակ. 

2) կառավարման կետերում, կապի հանգույցներում (դիսպետչերական 

ծառայություններում) և հերթապահության ժամանակ. 

3) արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքներ կատարելիս. 

4) մարզական մրցումների և խաղերի ժամանակ. 

5) սնվելու ժամանակ ու մինչև դրա ավարտը: 

14. Ստորաբաժանումներում անցկացվող հանդիսավոր ժողովների, 

կոնֆերանսների, մշակութային միջոցառումների ժամանակ ծառայողական ողջույնի 

համար հրաման չի տրվում, և հրամանատարին (պետին) զեկույց չի տրվում:  

 

Հոդված 23. Հրամանատարներին (պետերին) և տեսչական ստուգման եկած 

անձանց ներկայանալու կարգը 

 

1. Ստորաբաժանում եկած ավագ հրամանատարին (պետին) ներկայանում է 

միայն ստորաբաժանման հրամանատարը, իսկ մյուս անձինք ներկայանում են ավագ 

հրամանատարին անմիջապես նրանց դիմելու դեպքում՝ նշելով իրենց պաշտոնը, 

կոչումը և ազգանունը: 

2. Ստորաբաժանման տեսչական ստուգման ժամանակ ստորաբաժանման 

հրամանատարը ներկայանում է տեսչական ստուգման ղեկավար նշանակված անձին, 

եթե ստորաբաժանման հրամանատարը կոչումով հավասար է տեսչական ստուգման 

ղեկավարի կոչմանը, իսկ եթե ստուգողը կոչումով ցածր է ստորաբաժանման 

հրամանատարից, ապա նա ներկայանում է ստորաբաժանման հրամանատարին: 

3. Նախքան տեսչական ստուգման սկսելը ստորաբաժանման հրամանատարը 

ստուգողին ներկայացնում է ստուգման ենթակա ստորաբաժանումների 

հրամանատարներին: 

4. Տեսուչների (ստուգողների) կամ ավագ հրամանատարների կողմից 

ծառայողներին տրվող հանձնարարությունների կատարման ցուցումները հաղորդվում 

են ստորաբաժանման հրամանատարի միջոցով: 

5. Ստուգողները պարտավոր են ստորաբաժանման հրամանատարին տեղյակ 

պահել տեսչական ստուգման կամ անձնակազմի վրա դրված ծառայողական 

պարտականությունների կատարման մասին: 
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Հոդված 24. Ծառայողական բարեկրթությունը 

 

1. Ծառայողները պարտավոր են մշտապես ծառայել բարձր բարեկրթության, 

զսպվածության, համեստության օրինակ, պահպանել ծառայողական պատիվը, պաշտ-

պանել սեփական արժանապատվությունը և հարգել այլոց արժանապատվությունը: 

2. Ծառայողները պետք է հիշեն, որ իրենց վարքով ներկայացնում են ոչ միայն 

իրենց, այլև ամբողջ Ծառայության համակարգն ընդհանրապես: 

3. Ծառայողների փոխհարաբերությունները կառուցվում են փոխադարձ 

հարգանքի հիման վրա: 

4. Ծառայության ժամանակ ծառայողները պարտավոր են միմյանց դիմել «Դուք»-

ով: 

5. Պետերը և ավագները, ծառայության բերումով ենթականերին կամ 

կրտսերներին դիմելու դեպքում, նրանց կոչում են ծառայողական կոչումով և 

ազգանունով կամ միայն կոչումով` ավելացնելով «պարոն (տիկին)» բառը, օրինակ՝ 

«Պարոն փրկարարական ծառայության սերժանտ Հովհաննիսյան» կամ «Պարոն 

փրկարարական ծառայության սերժանտ»: 

6. Ծառայությունից դուրս եղած ժամանակ և շարքից դուրս գտնվող 

ծառայողները միմյանց կարող են դիմել ոչ միայն կոչումով, այլև ազգանունով: 

7. Առօրյա կյանքում ծառայողներին թույլատրվում է միմյանց հրաժեշտ տալիս 

«Ցտեսություն»-ի փոխարեն ասել` «Պատիվ ունեմ»: 

8. Հրամանատարի (պետի) ներկայությամբ այլ ծառայողի դիմելու դեպքում 

պետք է ստանալ պետի թույլտվությունը. օրինակ՝ «Պարոն փրկարարական 

ծառայության գնդապետ, թույլ տվեք դիմել փրկարարական ծառայության կապիտան 

Հովհաննիսյանին»: 

9. Ծառայողները պարտավոր են հարգանք տածել քաղաքացիական 

բնակչության նկատմամբ, հատուկ ուշադրություն ցուցաբերել ծերերի, կանանց և 

երեխաների հանդեպ, նպաստել քաղաքացիների պատվի և արժանապատվության 

պաշտպանությանը: 

10. Ծառայողներին արգելվում է ձեռքերը պահել համազգեստի գրպանում, 

պետի ներկայությամբ նստել կամ ծխել առանց նրա թույլտվության, ինչպես նաև ծխել 

աշխատասենյակներում, վարչական շենքի տարածքում, փողոցում քայլելիս և 

չնախատեսված վայրերում: 

11. Ծառայության համար սահմանվում են համազգեստի անհրաժեշտ 

տեսակներ` համաձայն «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայության մասին» օրենքի: 

12. Ծառայության ծառայողների համազգեստի ձևը, տրման կարգը, օգտա-

գործման ժամկետները սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

 13. Ծառայությունից դուրս հանգստի մեջ կամ արձակուրդում գտնվող 

ծառայողներին թույլատրվում է ծառայողական համազգեստ չկրել: 

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  5 

ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ  

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ   

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5 

  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ 

ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐՆԵՐԻ (ՊԵՏԵՐԻ) ՈՒ ԱՅԼ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ  

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

  

Հոդված 25. Հրամանատարների (պետերի) պատասխանատվությունը և ընդ-

հանուր պարտականությունները 

 

1. Հրամանատարը (պետը) միանձնյա ղեկավար է և խաղաղ ու պատերազմի 

ժամանակ պատասխանատու է իրեն վստահված ստորաբաժանման մշտական ու 

զորահավաքային պատրաստականության, ստորաբաժանմանն առաջադրվող 

խնդիրների հաջող կատարման համար, անձնակազմի պատրաստության, 

ծառայողական կարգապահության, բարոյահոգեբանական վիճակի և ծառայության 

անվտանգության, ներքին կարգ ու կանոնի համար, փրկարարական և այլ տեխնիկայի 
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ու նյութական այլ միջոցների վիճակի ու պահպանության, ինչպես նաև ֆինանսական և 

սոցիալ-իրավական ապահովման համար: 

2. Հրամանատարը (պետը) պարտավոր է կայուն և հետևողական կերպով 

կենսագործել պետական քաղաքականությունը, մշտապես կատարելագործել 

անձնական մասնագիտական պատրաստությունը և ստորաբաժանման ղեկավարման 

մեթոդները, հմտորեն աշխատանք տանել ստորաբաժանման անձնակազմի հետ, 

ղեկավարել գիտական և գյուտարարական աշխատանքը: 

3. Հրամանատարը (պետը) պարտավոր է` 

1) բարձր պահել վստահված ստորաբաժանման պատրաստականությունը. 

2) մշտական պատրաստականության ուղղությամբ պլանավորել միջոցառում-

ներ և ապահովել դրանց կատարումը, պլաններում ժամանակին կատարել 

անհրաժեշտ փոփոխություններ ու ճշգրտումներ. 

3) հասնել փրկարարական և այլ տեխնիկայի ու նյութական այլ միջոցների լրիվ 

ապահովության, կազմակերպել դրանց ճիշտ շահագործումը. 

4) անցկացնել պարապմունքներ, վարժանքներ ստորաբաժանման պատրաս-

տականության ուղղությամբ, հասնել անձնակազմի և իր պարտականությունների 

իմացությանն ու կատարմանը. 

5) բազմակողմանիորեն տեղյակ լինել իրեն վստահված ստորաբաժանման 

իրական վիճակին, մշտապես ճշգրիտ տեղեկություններ ունենալ նրա ցուցակային և 

առկա կազմի, ինչպես նաև փրկարարական և այլ տեխնիկայի ու նյութական այլ 

միջոցների առկայության մասին. 

6) միջոցներ ձեռնարկել պետական և ծառայողական գաղտնիքի 

պահպանությունն ապահովելու համար: 

4. Հրամանատարը (պետը) պարտավոր է անմիջականորեն ղեկավարել 

ենթակաների պատրաստությունը` 

1) պլանավորել և ժամանակին միջոցներ ձեռնարկել աշխատանքի 

արդյունավետ կազմակերպման ուղղությամբ. 

2) մշտապես կատարելագործել ենթակաների մասնագիտական գիտելիքները. 

3) անձամբ կազմակերպել և անցկացնել վարժանքներ, պարապմունքներ` 

ուղղված ենթակա անձնակազմի մասնագիտական կարողությունների և 

հմտությունների ձևավորմանը. 

4) հսկողություն սահմանել և ենթականերին անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալ 

պատրաստության ընթացքում, ուսուցման մեջ մտցնել մրցակցության ոգի, որը 

նպաստում է ենթակաների ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանը, 

կատարելագործել ուսումնանյութական բազան. 

5) պարբերաբար ամփոփել անձնակազմի պատրաստության արդյունքները. 

6) ենթակաների մեջ  ձևավորել և պահպանել բնակչության պաշտպանության ու 

մարտական խնդիրների կատարման համար բարոյական և հոգեբանական 

պատրաստակամություն, ծառայողների մեջ զարգացնել ծառայողական պարտքի 

կատարման համար անհրաժեշտ հատկանիշներ, ծառայողական երդման սրբության և 

անխախտելիության գիտակցություն, խիզախություն, զսպվածություն, 

հնարամտություն, զգոնություն, ծառայողական ընկերություն, փոխօգնության ձգտում. 

7) կատարելագործել ազգամիջյան շփման մշակույթը, հոգ տանել 

ծառայողական կոլեկտիվի համախմբվածության և տարբեր ազգությունների 

փրկարարների բարեկամության ամրապնդման համար, հաշվի առնել ու հարգել 

նրանց ազգային ավանդույթները և սովորույթները. 

8) ենթակաների նկատմամբ ցուցաբերել նրբազգացություն և ուշադրություն, 

փոխհարաբերությունների մեջ թույլ չտալ անտակտություն ու կոպտություն, բարձր 

պահանջկոտությունը և սկզբունքայնությունը համատեղել նրանց անձնական 

արժանապատվության հարգման հետ, միջոցներ ձեռնարկել ծառայողների ու նրանց 

ընտանիքների սոցիալ-իրավական պաշտպանվածության ապահովման համար, 

պայմաններ ստեղծել քաղաքավարության բարձրացման, առողջության ամրապնդման 

և ֆիզիկական պատրաստվածության աճի համար: 

5. Հրամանատարը (պետը) պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել անձնակազմի 

անվտանգության ապահովման համար փրկարարական և այլ տեխնիկայի հետ 

աշխատելիս, հատուկ պարապմունքների և աշխատանքների անցկացման ժամանակ 

անվտանգության պահանջները նախօրոք հասցնել ենթականերին ու պահանջել դրանց 

խստագույն կատարումը: 

6. Հրամանատարը (պետը) պարտավոր է պարապմունքները, աշխատանքները 

և ծառայության այլ միջոցառումներ սկսելուց առաջ անձամբ համոզվել, որ դրա համար 
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ստեղծված և ապահովված են անվտանգ պայմաններ, ենթակաները յուրացրել են 

անվտանգության կանոնների պահպանման պահանջները և տիրապետում են դրանց 

իրականացմանն անհրաժեշտ գործնական հմտություններին: 

7. Հրամանատարը (պետը) պարտավոր է իրեն ենթակա ստորաբաժանումում 

ապահովել ներքին կարգ ու կանոն` 

1) ենթակա հրամանատարների գործողություններն ուղղել ծառայողների 

կողմից սույն կանոնագրքի և Ծառայության կանոնադրության պահանջների 

ուսումնասիրման ու կատարման կազմակերպմանը. 

2) անձնակազմին նախապատրաստել օրվա վերակարգի ծառայության 

կատարմանը, հսկողություն սահմանել ներքին ծառայության կատարման նկատմամբ, 

ինչպես նաև օրվա վերակարգի ծառայության բարելավման համար մշակել 

հանձնարարականներ: 

8. Հրամանատարը (պետը) պարտավոր է սարքին վիճակում պահել 

փրկարարական և այլ տեխնիկան ու նյութական այլ միջոցները, կազմակերպել 

տեխնիկական, նյութական, բժշկական, սոցիալ-իրավական, ֆինանսական և 

կենցաղային ապահովություն` 

1) կազմակերպել ստորաբաժանում մուտք գործած փրկարարական տեխնիկայի 

ընդունումը և շարք մտցնելը, անձամբ ստուգել անձնակազմի պատրաստվածությունը. 

2) պլանավորել փրկարարական և այլ տեխնիկայի շահագործումը. 

3) կազմակերպել և իրականացնել վերահսկողություն փրկարարական և այլ 

տեխնիկայի տեխնիկական վիճակի ու շահագործման նկատմամբ, վթարների և 

պատահարների կանխման ուղղությամբ անցկացնել միջոցառումներ. 

4) կազմակերպել փրկարարական տեխնիկայի հաշվառումը և 

պահպանությունը, ժամանակին պահանջել ու կազմակերպել նյութական այլ 

միջոցների ստացումը, կանխել փրկարարական գույքի և ունեցվածքի կորուստները, 

պակասորդը, փչացումն ու հափշտակումը և մեղավորներին ենթարկել 

պատասխանատվության: 

9. Հրամանատարը (պետը) պարտավոր է կատարելագործել անձնական 

մասնագիտական պատրաստությունը և ստորաբաժանման ղեկավարման մեթոդները` 

1) բարձրացնել իր ծառայողական, մանկավարժական և իրավական 

գիտելիքները, գիտենալ փրկարարական և այլ տեխնիկան, դրանց գործածման 

(շահագործման) և նորոգման կարգը. 

2) իմանալ իր ծառայությանն առնչվող օրենքները, ծառայողական 

կանոնագրքերի և կանոնադրության դրույթները, խստորեն գործել դրանց համաձայն և 

ենթականերից պահանջել դրանց կատարումը. 

3) իր և ենթակաների մեջ մշակել գործնականություն, քննադատական 

վերաբերմունք դրսևորել կատարած աշխատանքների արդյունքների նկատմամբ, 

աշխատանքի ընթացքում հաշվի առնել ենթակաների կարծիքը. 

4) ենթակաների միջև հմտորեն բաշխել աշխատանքն ու 

պարտականությունները, իրականացնել հրամանների կատարման գործնական 

հսկողություն. 

5) իրեն տրված իրավունքների սահմաններում գործել ինքնուրույնաբար, 

պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

կազմակերպությունների հետ ունենալ սերտ կապ: Այդ նպատակով անցկացնել 

ծառայողական արարողություններ, մարզական տոներ և այլ միջոցառումներ` 

հրավիրելով հասարակության ներկայացուցիչների և ծառայողների ընտանիքների 

անդամներին. 

6) ստորաբաժանման մեջ կազմակերպել և անցկացնել մրցակցություն` ուղղված 

ստորաբաժանման լուծելիք խնդիրների հաջող կատարմանը. 

7) ենթակաների հետ հաճախակի ամփոփել պատրաստության արդյունքները, 

ծառայողական կարգապահության վիճակը, ներքին կարգ ու կանոնի պահպանումը և 

միջոցներ ձեռնարկել դրանք բարելավելու ուղղությամբ: 

10. Հրամանատարը (պետը) պարտավոր է ՝ 

1) հմտորեն աշխատել ենթակա ստորաբաժանման անձնակազմի հետ, 

բազմակողմանիորեն ուսումնասիրել անձնակազմը անձնական շփման միջոցով, 

իմանալ ենթակաների գործնական և բարոյահոգեբանական հատկանիշները. 

2) հոգ տանել ծառայողների առողջության պահպանման, ամրապնդման և 

բժշկական ապահովման ուղղությամբ: 
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Հոդված 26. Հրամանատարի պաշտոնի, գործերի, հրամանատարի պատաս-

խանատվության տակ գտնվող նյութական արժեքների հանձնում-ընդունումը 

 

1. Ստորաբաժանման նոր նշանակված հրամանատարը` 

1) հրամանատարությունը ստանձնում է ավագ հրամանատարի (պետի) 

հրամանի հիման վրա. 

2) անձնակազմին ներկայացվում է ավագ հրամանատարի (պետի) կողմից: 

2. Ստորաբաժանման նոր նշանակված հրամանատարի` 

1) պաշտոնի, գործերի և հրամանատարի պաշտոնի հանձնման-ընդունման 

ժամկետ է նշանակվում հինգ օրից ոչ ավելի, տեղակալներինը` երեք օրից ոչ ավելի, 

թիկունքի և նյութատեխնիկական ապահովման ստորաբաժանման պետինը` տասն 

օրից ոչ ավելի. 

2) գործերի և պաշտոնի հանձնման (ընդունման) ավարտ համարվում է այն 

պահը, երբ ավագ հրամանատարը (պետը) հաստատում է համապատասխան ակտը: 

3. Գործերի և պաշտոնի հանձնման և ընդունման համար ավագ հրամանատարի 

(պետի) հրամանով նշանակվում է հանձնաժողով, որը ստուգում է ստորաբաժանման 

ընդհանուր վիճակը, փրկարարական և այլ տեխնիկայի ու գույքի առկայությունն ու 

վիճակը, դրանց հաշվառումը, ինչպես նաև ստորաբաժանման ֆինանսատնտեսական 

վիճակը, որից հետո կազմվում է ակտ: 

        4.Գործերի և պաշտոնի հանձնման (ընդունման) ակտերում նշվում են ըստ 

ցուցակի ստորաբաժանման առկա անձնակազմը և պատրաստականության 

աստիճանը, ուսումնանյութական բազայի վիճակը, անձնակազմի ծառայողական 

կարգապահության վիճակը: 

5. Փրկարարական և այլ գույքի ու տեխնիկայի հանձնման (ընդունման) ակտում 

նշվում են ըստ փաստաթղթերի տեխնիկայի քանակը, դրա առկայությունը, որակական 

ու տեխնիկական վիճակը, ինչպես նաև դրանց պահպանության պայմանները: 

6. Նյութական միջոցների հանձնման և ընդունման ակտում նշվում են 

անձեռնմխելի պաշարների` վառելանյութի, սննդամթերքի, իրեղենի, տեխնիկական 

ունեցվածքի և այլ նյութական ու դրամական միջոցների առկայությունը, վիճակը, 

ծախսման օրինականությունը, հաշվառումը և պահպանության կարգը: 

7. Ակտերը ստորագրում են ընդունող և հանձնող հրամանատարները, ինչպես 

նաև հանձնաժողովի անդամները, և ներկայացվում են ավագ հրամանատարի (պետի) 

հաստատմանը: 

 

Հոդված 27. Վարչության պետի  պատասխանատվությունը և պարտականու-

թյունները 

 

1. Վարչության պետը խաղաղ և պատերազմի ժամանակ պատասխանատու է 

ենթակա ստորաբաժանման մշտական ու զորահավաքային պատրաստականության և 

նրա կողմից առաջադրանքների հաջող կատարման, անձնակազմի մշտական 

պատրաստության, դաստիարակության, ծառայողական կարգապահության, 

բարոյահոգեբանական վիճակի ու նյութական միջոցների պահպանության համար: 

2. Վարչության պետը ենթարկվում է Ծառայության ղեկավարին: 

3. Վարչության պետը վարչության անձնակազմի ուղղակի պետն է: 

4. Վարչության պետը խաղաղ և պատերազմի ժամանակ` 

1) ղեկավարում է ենթակա ստորաբաժանման գործունեությունը, պատասխա-

նատու է վարչությանն առաջադրած խնդիրների ու գործառույթների իրականացման 

համար. 

2) սահմանում է աշխատանքի բաշխում վարչության ստորաբաժանումների 

պետերի միջև. 

3) ներկայացնում է ենթակա ստորաբաժանման կանոնադրությունը. 

4) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և ենթակա ստորաբաժանման 

կանոնադրությամբ նախատեսված խնդիրների իրականացման նպատակով մշակում 

ու Ծառայության ղեկավարին է ներկայացնում արտակարգ իրավիճակների 

կանխարգելման համար անհրաժեշտ առաջարկություններ. 

5) իր լիազորությունների շրջանակներում Ծառայության 

ստորաբաժանումներից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր. 

6) իր լիազորությունների շրջանակներում ապահովում է իր ղեկավարած 

ստորաբաժանման և այլ մարմինների փոխհարաբերությունները. 
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7) ստորագրում է ենթակա ստորաբաժանման անունից պատրաստվող 

փաստաթղթերը. 

8) ենթակա ստորաբաժանման լիազորությունների շրջանակներում նախա-

պատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, միջնորդագիր, զեկուցագիր և այլ 

գրություններ. 

9) իր լիազորությունների շրջանակներում կարող է հրավիրել խորհրդակ-

ցություններ` դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան ստորաբաժանումների 

մասնագետների. 

10) առաջարկություններ է ներկայացնում ենթակա ստորաբաժանման 

պաշտոններում քաղաքացիներին աշխատանքի ընդունման, աշխատողներին 

պաշտոնից ազատման, խրախուսման և կարգապահական տույժեր տալու վերաբերյալ. 

11) փրկարարական, վթարային փրկարարական, անհետաձգելի 

վթարավերականգնողական, հրդեհաշիջման աշխատանքների և մարտական 

խնդիրների իրականացման համար ենթակա ստորաբաժանման անձնակազմի 

ցուցաբերած խիզախության և անձնվիրության համար սահմանված կարգով 

միջնորդում է պետական պարգևատրման. 

12) իր լիազորությունների շրջանակներում օգտագործում է իրեն հատկացված 

գույքը. 

13) բաշխում է ենթակա ստորաբաժանման գործունեության իրականացման 

համար անհրաժեշտ միջոցները և հսկում դրանց ռացիոնալ օգտագործումը. 

14) իր լիազորությունների շրջանակներում տալիս է  համապատասխան 

կարգադրություններ և արձակում հրամաններ: 

5. Վարչության պետի պաշտոնի անձնագրով կարող են սահմանվել այլ 

պարտականություններ: 

 

Հոդված 28. Բաժնի (ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի, բաժանմունքի) 

պետի պատասխանատվությունը և պարտականությունները 

 

1. Բաժնի (ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի (այսուհետ՝ ՃԿԿ), 

բաժանմունքի) պետը խաղաղ և պատերազմի ժամանակ պատասխանատու է բաժնի 

(ՃԿԿ, բաժանմունքի) մշտական ու զորահավաքային պատրաստականության և նրա 

կողմից առաջադրանքների հաջող կատարման, անձնակազմի մշտական 

պատրաստության, դաստիարակության, ծառայողական կարգապահության, 

բարոյահոգեբանական վիճակի ու նյութական միջոցների պահպանության համար: 

2. Բաժնի (ՃԿԿ, բաժանմունքի) պետը ենթարկվում է Ծառայության ղեկավարին 

(կառուցվածքային ստորաբաժանումների կազմի մեջ մտնող բաժնի (ՃԿԿ, 

բաժանմունքի) պետը՝ համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման  

պետին) և  ողջ անձնակազմի անմիջական պետն է: 

3. Բաժնի (ՃԿԿ, բաժանմունքի) պետը պարտավոր է՝ 

1) ղեկավարել անձնակազմի մշտական պատրաստությունն ու 

դաստիարակությունը, հմտորեն ղեկավարել բաժնի (ՃԿԿ, բաժանմունքի) 

պլանավորման և կազմակերպման աշխատանքները. 

2) բաժնի (ՃԿԿ, բաժանմունքի)  ծառայողների հետ անցկացնել 

պարապմունքներ. 

3) ղեկավարել բաժնի (ՃԿԿ, բաժանմունքի)  մշտական պատրաստականության 

պլանի մշակման և կատարման գործընթացը. 

4) իմանալ բաժնի (ՃԿԿ, բաժանմունքի) յուրաքանչյուր ծառայողի գործնական և 

բարոյահոգեբանական հատկանիշները, նրանց հետ մշտապես անհատական 

աշխատանքներ անցկացնել ծառայողական դաստիարակության և մասնագիտական 

պատրաստության ուղղությամբ. 

5) բաժնում (ՃԿԿ, բաժանմունքում) հաստատել հրապարակայնություն, 

սոցիալական արդարություն, ծառայողների փոխադարձ վստահություն. 

6) պահպանել բաժնի (ՃԿԿ, բաժանմունքի)   ներքին կարգ ու կանոնը. 

7) ամիսը մեկ ամփոփել հիմնական միջոցառումների կատարման և 

ծառայողական կարգապահության վիճակը, արդյունքների վերաբերյալ Ծառայության 

ղեկավարին (կառուցվածքային ստորաբաժանումների կազմի մեջ մտնող բաժնի (ՃԿԿ, 

բաժանմունքի)  պետը՝ համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման  

պետին) ներկայացնել զեկույց. 

8) կազմել և Ծառայության ղեկավարին (կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների կազմի մեջ մտնող բաժնի (ՃԿԿ, բաժանմունքի)  պետը՝ 
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համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման  պետին) ներկայացնել բաժնի 

անձնակազմի հերթական արձակուրդների հատկացման գրաֆիկ-ժամանակացույց: 

4. Բաժնի (ՃԿԿ, բաժանմունքի) պետի պաշտոնի անձնագրով կարող են 

սահմանվել այլ պարտականություններ: 

 

Հոդված 29. Ավագ սպայի պատասխանատվությունը և պարտականությունները 

 

1. Ավագ սպան պատասխանատու է իր վրա դրված պարտականությունների և 

իրեն տրված առաջադրանքների ժամանակին և ճիշտ կատարման համար: Նա 

ենթարկվում է ստորաբաժանման հրամանատարին (պետին): 

2. Ավագ սպան պարտավոր է` 

1) իմանալ և օրինակելիորեն կատարել իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված 

ծառայողական պարտականությունները. 

2) ղեկավարվել սույն կանոնագրքով, վարչության և բաժնի 

կանոնադրություններով. 

3) ստորաբաժանման հրամանատարի (պետի) բացակայության դեպքում 

կատարել նրա պարտականությունները. 

4) մասնակցել բաժնի ամենամսյա և տարեկան պլանների մշակմանը, 

հսկողություն սահմանել դրանց կատարման նկատմամբ, ամփոփել և ներկայացնել 

տեղեկանք ստորաբաժանման հրամանատարին (պետին). 

5) յուրաքանչյուր շաբաթվա աշխատանքային վերջին օրն ամփոփել և 

ստորաբաժանման հրամանատարին (պետին) ներկայացնել անցած շաբաթվա 

ընթացքում կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը. 

6) մշտապես աշխատանք տանել իր մասնագիտական գիտելիքների 

բարձրացման ուղղությամբ. 

7) մասնակցել հրամանատարական պատրաստության պարապմունքներին և 

որակավորման դասընթացներին: 

 

Հոդված 30. Սպայի պարտականությունները 

 

1. Սպան խաղաղ և պատերազմի ժամանակ պատասխանատու է իր վրա դրված 

պարտականությունների և իրեն տրված առաջադրանքների ժամանակին ու ճիշտ 

կատարման համար: Նա ենթարկվում է բաժնի (բաժանմունքի) պետին: 

2. Սպան պարտավոր է` 

1) ղեկավարվել սույն կանոնագրքով, վարչության և բաժնի 

կանոնադրություններով, իր պաշտոնի անձնագրով. 

2) իր ծառայողական պարտականությունները իրականացնելու նպատակով 

մշակել և բաժնի (բաժանմունքի) պետի հաստատմանը ներկայացնել ամենամսյա 

աշխատանքային պլան. 

3) մշտապես աշխատանք տանել իր մասնագիտական գիտելիքների 

մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ. 

4) մասնակցել հրամանատարական պատրաստության պարապմունքներին և 

որակավորման դասընթացներին: 

 

Հոդված 31. Արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման հրամանատարի 

պատասխանատվությունը և  պարտականությունները 

 

1. Արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման (այսուհետ՝ ԱԱՀՍ)  

հրամանատարը խաղաղ և պատերազմի ժամանակ պատասխանատու է` 

1) ԱԱՀՍ մշտական, մարտական և զորահավաքային պատրաստականության, 

փրկարարական և մարտական խնդիրների հաջող կատարման համար. 

2) կադրերի ընտրության ու տեղաբաշխման, անձնակազմի պատրաստության, 

դաստիարակության, բարոյահոգեբանական վիճակի, աշխատանքների 

անվտանգության համար. 

3) փրկարարական և հրդեհաշիջման աշխատանքների կազմակերպման ու 

քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ կատարելուն նախապատ-

րաստվելու համար. 

4) օրինականության պահպանման, կարգապահության, ներքին կարգ ու 

կանոնի, փրկարարական տեխնիկայի, սարքավորումների և նյութական այլ միջոցների 

պահպանության ու վիճակի համար: 
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2. ԱԱՀՍ հրամանատարը՝ 

1) ստորաբաժանման ողջ անձնակազմի ուղղակի պետն է. 

2) պատրաստության և դաստիարակության հիմնական կազմակերպիչն է: 

3. ԱԱՀՍ հրամանատարը պարտավոր է` 

1) հմտորեն ղեկավարել  անձնակազմի պատրաստությունը և 

դաստիարակությունը. 

2) պատերազմական և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ գործելիս 

հմտորեն ղեկավարել ստորաբաժանումը. 

3) իմանալ  յուրաքանչյուր ծառայողի գործնական և բարոյահոգեբանական 

հատկանիշները, մշտապես աշխատանք տանել դաստիարակության և 

մասնագիտական պատրաստության կատարելագործման ուղղությամբ, 

պարապմունքներ անցկացնել սպաների և ենթասպաների հետ, ինչպես նաև 

վարժանքներ ու պարապմունքներ՝ ստորաբաժանումների հետ. 

4) ղեկավարել ստորաբաժանման պատրաստության պլանի մշակումն ու 

կատարումը. 

5) ղեկավարել կադրերի ընտրությունն ու տեղաբաշխումը քաղաքացիների 

ծառայության անցնելու գործընթացում. 

6) կազմել ենթակա անձնակազմի արձակուրդների ժամանակացույցը. 

7) միջոցներ ձեռնարկել իրավախախտումների և պատահարների կանխման 

ուղղությամբ, իսկ դրանց առկայության դեպքում զեկուցել ավագ հրամանատարին 

(պետին). 

8) վերլուծել  պատրաստության, կարգապահության և ներքին կարգ ու կանոնի 

վիճակը, ոչ ուշ, քան ամիսը մեկ ամփոփել արդյունքները և դրանց բարելավման 

համար ձեռնարկել միջոցներ. 

9) գիտենալ ստորաբաժանումներում եղած փրկարարական տեխնիկան, 

սարքավորումները և նյութական այլ միջոցները, կազմակերպել ճիշտ շահագործումը և 

առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ անձամբ ստուգել դրանց առկայությունը, վիճակն ու 

հաշվառումը. 

10) միջոցներ ձեռնարկել սահմանված պաշարների, հանդերձանքի, 

փրկարարական տեխնիկայի, սարքավորումների և նյութական այլ միջոցների 

պահպանության, սարքին վիճակում պահելու և ճիշտ օգտագործելու համար, 

պարբերաբար ստուգել դրանց առկայությունը, վիճակը և պատրաստականությունը, ոչ 

ուշ, քան տարեկան երկու անգամ` գարնան և աշնան ամիսներին, անցկացնել 

հանդերձանքի և փրկարարական ու ռազմական տեխնիկայի ստուգատես, 

արդյունքների մասին զեկուցել վերադասին. 

11) հսկողություն իրականացնել փրկարարական տեխնիկայի ու 

սարքավորումների հետ աշխատելու, պարապմունքներ, ուսումնավարժություններ 

անցկացնելու և փրկարարական աշխատանքի ժամանակ անվտանգության 

պահանջների կատարման նկատմամբ. 

12) անձամբ ներկա լինել վերակարգի հերթափոխությանը և ստուգել 

Ծառայության փաստաթղթերը, վերահսկել հրամանատարական կազմի կողմից 

անցկացվող պարապմունքները. 

13) միջոցներ ձեռնարկել ենթակաների կենցաղի բարելավման, նրանց 

առողջության պահպանման և ամրապնդման ուղղությամբ. 

14) հսկել շինությունների ճիշտ շահագործումը, ստորաբաժանման տարածքի 

պահպանությունը, ինչպես նաև հակահրդեհային պաշտպանությունը. 

15) համաձայն փրկարարական, հրշեջ-փրկարարական, ջրափրկարարական, 

որոնողափրկարարական, լեռնափրկարարական, գազափրկարարական, 

ձյունափրկարարական, հրդեհաշիջման, բուժսանիտարական և այլ աշխատանքների 

իրականացման կանոնադրության՝ մեկնել հրդեհների, վթարների, տարերային 

աղետների վայր և, ելնելով ստեղծված իրավիճակից, ղեկավարել ստորաբաժանման 

աշխատանքները. 

16) հսկել ստորաբաժանումում ծառայողական կարգապահությունը, 

հերթապահության համար նախատեսված սենյակների կահավորումն ու 

սանիտարական վիճակը, հանդերձանքի նպատակային օգտագործումը` 

առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով կապի և ազդարարման միջոցների 

անխափան աշխատանքի վրա. 

17) փրկարարական, հրշեջ-փրկարարական, ջրափրկարարական, որոնողափր-

կարարական, լեռնափրկարարական, գազափրկարարական, ձյունափրկարարական, 

հրդեհաշիջման, բուժսանիտարական և այլ աշխատանքների վերաբերյալ 
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կարգադրություն ստանալու դեպքում ճշտել խնդիրն ըստ տեղի, ժամանակի և 

իրականացման ուղիների, հնարավոր կարճ ժամկետում ապահովել դեպքի վայր 

ժամանումը, անհրաժեշտության դեպքում՝ անձամբ ղեկավարել. 

18) արտակարգ իրավիճակների վայրում անձամբ ղեկավարել փրկարարական 

խմբերի բաշխումը՝ ըստ աշխատանքների վայրերի, հետևել աշխատանքների 

իրականացմանն ու անվտանգության կանոնների պահպանմանը. 

19) կատարել իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ 

պարտականություններ: 

 

Հոդված 32. Հրշեջ-փրկարարական մասի պետի պատասխանատվությունը և 

պարտականությունները 

 

1. Հրշեջ-փրկարարական մասի (այսուհետ՝ ՀՓՄ) պետը խաղաղ և պատերազմի 

ժամանակ պատասխանատու է ՀՓՄ պատրաստականության, օրինականության 

անշեղ և խստիվ պահպանման ու կատարման համար, կադրերի ընտրության, 

կարգապահության, ծառայողական պատրաստվածության, ծառայության 

կազմակերպման, հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների անցկացման, 

մարտական խնդիրների կատարման, քաղաքացիական պաշտպանության 

միջոցառումների կատարման, ՀՓՄ սենյակների, սարքավորումների կամ միջոցների, 

հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի պահպանման ու ճիշտ շահագործման համար: 

2. ՀՓՄ պետը պարտավոր է՝ 

1) իմանալ սպասարկման տարածքը` հրդեհավտանգ օբյեկտների, շենքերի ու 

շինությունների վայրերը և հակահրդեհային վիճակը, հրդեհավտանգավորությունն ու 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները, տարածքի հակահրդեհային 

ջրամատակարարումը, ճանապարհներն ու կապը, ՀՓՄ գտնվող հրշեջ-

փրկարարական մեքենաների մարտավարական տվյալներն ու ճիշտ շահագործման 

ձևերը, ժամանակին օպերատիվ արձագանքել հրդեհային և փրկարարական 

իրավիճակի փոփոխմանը. 

2) ուսումնասիրել և գիտենալ ենթակա անձնակազմի գործնական ու բարոյահո-

գեբանական հատկանիշները, ղեկավարել և անձամբ անցկացնել անձնակազմի 

պատրաստության դասընթացները, դաստիարակել նրանց մասնագիտությանը սիրով 

վերաբերվելու, կանոնագրքերի և կանոնադրությունների պահանջների ու պետերի 

հրամանների անառարկելի կատարման ոգով. 

3) կազմակերպել և վերահսկել վերակարգի ծառայությունն ու ՀՓՄ 

անձնակազմի ամենօրյա աշխատանքը, նրանց ցույց տալ մշտական գործնական 

օգնություն. 

4) իրավիճակից ելնելով՝ մշակել լրացուցիչ միջոցառումներ տարածքի (օբյեկտի) 

պահպանումն ուժեղացնելու համար և փոփոխություններ մտցնել ծառայության 

կազմակերպման մեջ. 

5) ղեկավարել գազածխապաշտպան սարքերով աշխատող  անձնակազմի 

պատրաստումը շնչառության համար ոչ պիտանի միջավայրում աշխատելուն, 

վերահսկել գազածխապաշտպանների անվտանգ աշխատանքն ապահովող մեկուսիչ 

հակագազերի, կապի միջոցների, սարքավորումների և հանդերձանքի ճիշտ 

շահագործման ու պահպանման վիճակը. 

6) կազմակերպել և ապահովել անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի 

պաշտպանության և արտադրական հիգիենայի միջոցառումների կատարումը. 

7) սահմանել վերակարգի մեջ չմտնող անձնակազմի աշխատանքները սկսելու 

ժամանակն ու կարգը. 

8) մեկնել հրդեհների, վթարների և տարերային աղետների վայր ու համաձայն 

կանոնագրքի պահանջների և, ելնելով իրավիճակից, ղեկավարել հրդեհների մարման 

կամ անձնակազմի կողմից կատարվող` տարերային աղետների, վթարների 

հետևանքների նվազեցման աշխատանքները. 

9) հոգատարություն ցուցաբերել ՀՓՄ  անձնակազմին՝ կենցաղային 

պայմանների բարելավման համար, գիտենալ նրանց պահանջներն ու կարիքները, 

հոգալ դրանց բավարարումը. 

10) անձամբ ներկա լինել վերակարգի հերթափոխությանը և ստուգել 

ծառայության փաստաթղթերը, վերահսկել հրամանատարական կազմի կողմից 

անցկացվող պարապմունքները. 
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11) ապահովել տեխնիկայի, սարքավորումների մշտապես պատրաստի 

վիճակում պահպանումը, յուրաքանչյուր ամիս ստուգել դրանց վիճակն ու 

վառելիքաքսուքային և շահագործման ծախսերի հաշվառումը. 

12) կազմակերպել և անձամբ մասնակցել հրդեհաշիջման պլանների, քարտերի 

մշակմանը և դրանց վերամշակմանը. 

13) ապահովել ՀՓՄ ծառայողական և կենցաղային սենյակների ճիշտ 

օգտագործումը, ինչպես նաև դրանց հակահրդեհային վիճակը. 

14) կատարել իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ 

պարտականություններ: 

 

Հոդված 33. ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի հրամանատարի պատասխանատվությունը 

և պարտականությունները 

 

1. ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի հրամանատարը խաղաղ և պատերազմի ժամանակ 

պատասխանատու է խմբի մարտական պատրաստականության, ծառայողական 

առաջադրանքների հաջող կատարման համար, անձնակազմի պատրաստության, 

դաստիարակության, կարգապահության և բարոյահոգեբանական վիճակի, ԱԱՀՍ 

օպերատիվ խմբում ներքին կարգ ու կանոնի պահպանման, հատուկ տեխնիկայի, 

սպառազինության և այլ գույքի վիճակի համար: 

2. ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի հրամանատարը՝ 

1) ենթարկվում է ԱԱՀՍ հրամանատարին և ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբում 

անձնակազմի ուղղակի պետն է. 

2) ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբում անձնակազմի ուսուցման և ամենօրյա 

դաստիարակության անմիջական կազմակերպիչն է: 

3. ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի հրամանատարը պարտավոր է` 

1) հմտորեն ղեկավարել ԱԱՀՍ օպերատիվ  խումբը. 

2) ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբում կազմակերպել անձնակազմի պատրաստությունը, 

կազմել շաբաթական պարապմունքների դասացուցակը, պարապմունքներ անցկացնել 

օղակների անձնակազմերի հետ, իսկ արտակարգ իրավիճակներում հմտորեն 

ղեկավարել խումբը. 

3) գործնական պարապմունքների և փրկարարական աշխատանքների ու 

մարտական խնդիրների կատարման ժամանակ իրականացնել անվտանգության 

կանոնների ու պահանջների կատարման հսկողություն. 

4) ղեկավարել ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի անձնակազմի պատրաստությունն ու 

դաստիարակությունը. 

5) պարապմունքներ անցկացնել ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի անձնակազմի հետ. 

6) ղեկավարել ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի պատրաստության պլանի մշակումն ու 

կատարումը. 

7) գիտենալ ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի յուրաքանչյուր ծառայողի կոչումը, 

ազգանունը, ազգությունը, ծառայության ժամկետը, զբաղեցրած պաշտոնը կամ 

մասնագիտությունը, ընտանեկան դրությունը, գործնական և բարոյահոգեբանական 

հատկանիշները, նրանց հետ մշտապես անհատական աշխատանք անցկացնել 

դաստիարակության և մասնագիտական պատրաստության ուղղությամբ. 

8) հետևել իր ենթակաների արտաքին տեսքին և կեցվածքին, համազգեստը 

կրելու կանոնների պահպանմանը, հանդերձանքի` համազգեստի և կոշկեղենի ճիշտ 

հարմարեցմանը. 

9) ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբում հաստատել սոցիալական արդարություն, 

փոխադարձ վստահություն, ջոկերում ստեղծել թերությունների, անտարբերության և 

պասիվության նկատմամբ անհանդուրժողականության մթնոլորտ. 

10) պահպանել ներքին կարգ ու կանոնը և ստուգել ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի 

անձնակազմի ներքին ծառայության կատարումը. 

11) յուրաքանչյուր ամիս ամփոփել անձնակազմի պատրաստությունը, 

կարգապահության և ներքին ծառայության վիճակը. 

12) գիտենալ ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբում եղած փրկարարական տեխնիկան, 

հանդերձանքը և գույքը, կազմակերպել դրանց ճիշտ շահագործումը և առնվազն ամիսը 

մեկ անձամբ ստուգել դրանց առկայությունը, վիճակը և հաշվառումը, տեխնիկայի 

զննման (ստուգման) արդյունքները գրանցել տեխնիկայի զննման (ստուգման) գրքում. 

13) վարժանքների դուրս գալիս կամ պարապմունքներից առաջ ստուգել խմբի 

փրկարարական տեխնիկայի նախապատրաստումը, ինչպես նաև դրանց 

առկայությունը վարժանքներից կամ պարապմունքներից վերադառնալուց հետո, 
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միջոցներ ձեռնարկել աղետները, վթարները, փրկարարական տեխնիկայի 

վնասվածքները կանխելու համար, ապահովել անձնակազմի կողմից անվտանգության 

պահանջների կատարումը պարապմունքների, վարժանքների և աշխատանքների 

անցկացման ժամանակ. 

14) հետևել ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբին հատկացված տարածքի վիճակին և ճիշտ 

շահագործմանը. 

15) կատարել իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ 

պարտականություններ: 

 

Հոդված 34. ՀՓՄ պահակախմբի պետի և ՀՓՄ կից հրշեջ-փրկարարական ջոկի 

հրամանատարի պատասխանատվությունը և պարտականությունները 

 

1. ՀՓՄ պահակախմբի պետը և ՀՓՄ կից հրշեջ-փրկարարական ջոկի 

(այսուհետ՝ ՀՓՋ)  հրամանատարը խաղաղ և պատերազմի ժամանակ 

պատասխանատու են խմբի պատրաստականության և ծառայության, 

կարգապահության ու բարոյահոգեբանական վիճակի համար, ավտոմեքենաների, 

հրշեջ-տեխնիկական հագեցվածության պահպանման ու սարքին վիճակի համար: 

2. ՀՓՄ պահակախմբի պետը  ենթարկվում է ՀՓՄ պետին և ողջ անձնակազմի 

ուղղակի պետն է: ՀՓՋ հրամանատարը ենթարկվում է ՀՓՄ պետին և ողջ անձնակազմի 

ուղղակի պետն է: 

3. ՀՓՄ պահակախմբի պետը և ՀՓՋ հրամանատարը պարտավոր են՝ 

1) գիտենալ խմբի անձնակազմի գործնական և բարոյահոգեբանական 

հատկանիշները, մշտական աշխատանք տանել անձնակազմի դաստիարակման 

ուղղությամբ, անցկացնել անձնակազմի մշտական պատրաստությունը և հետևել 

հրշեջ-փրկարարների և հրշեջ-վարորդների ճիշտ ուսուցմանը. 

2) գիտենալ մեկնման տարածքը, կարևոր և հրդեհավտանգ օբյեկտների                  

գտնվելու վայրերը, դրանց հրդեհավտանգավորությունը, շենքերի կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները, մեկնման տարածքի հակահրդեհային 

ջրամատակարարումը և երթանցները, մոտակա ՀՓՄ գոյություն ունեցող հրշեջ-

փրկարարական ավտոմեքենաների մարտավարատեխնիկական տվյալները. 

3) հսկողություն սահմանել ծառայողական սենյակների հրդեհային 

անվտանգության կանոնների պահպանման, մաքրության և կարգ ու կանոնի, 

վերակարգի անձնակազմի շարային կեցվածքի, սահմանված հատուկ հագուստի և 

հանդերձանքի ճիշտ կրման ու զգեստավորման ճիշտ հարմարեցման նկատմամբ. 

4) հերթափոխի ժամանակ, կախված իրավիճակից, տեղամասի հակահրդեհային 

պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար մշակել լրացուցիչ միջոցառումներ. 

5) գիշերային ժամերին, հանգստյան ու տոնական օրերին ուժեղացնել 

հսկողությունը պահպանվող օբյեկտի հակահրդեհային վիճակի վրա. 

6) անձամբ վերահսկել ներքին ծառայությունը, վերակարգի անձնակազմի 

ծառայողական պարտականությունների ճիշտ և ժամանակին կատարումը. 

7) հսկել, որ հրշեջ-փրկարարական ավտոմեքենաները, հրշեջ 

տեխհագեցվածությունը և հանդերձանքը, կապի ու ազդանշանային սարքերը 

մշտապես պահվեն սարքին վիճակում: Անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում 

անմիջապես միջոցներ ձեռնարկել դրանց վերացման համար և անհրաժեշտության 

դեպքում զեկուցել ՀՓՄ պետին ու հրդեհաշիջման ղեկավարին, ծառայողական 

փաստաթղթերում կատարել լրացումներ. 

8) գլխավորել մարտական հաշվարկի մեկնումը հրդեհների, վթարների վայր և 

ղեկավարել հրդեհաշիջման կամ վերակարգի անձնակազմի աշխատանքները 

վթարների հետևանքների նվազեցման ժամանակ.  

9) կարողանալ աշխատել հրշեջ-փրկարարական սարքավորումներով և առկա 

կապի միջոցներով. 

10) կազմակերպել և տանել աշխատանքներ՝ հակահրդեհային 

ջրամատակարարման միջոցների սարքինության ստուգման ուղղությամբ. 

11) գիտենալ քաղաքացիական պաշտպանության ազդանշանները և 

կարողանալ գործել դրանց ստացման դեպքում. 

12) հանկարծակի հիվանդանալու դեպքում այդ մասին անմիջապես զեկուցել                            

ՀՓՋ հրամանատարին կամ հրդեհաշիջման ղեկավարին և հետագայում գործել նրանց 

տված ցուցումներով. 

13) կատարել իր պաշտոնի անձնագրով (գործառութային 

պարտականություններով) սահմանված խնդիրները: 
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Հոդված 35. ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի ջոկի հրամանատարի պատասխանա-

տվությունը և պարտականությունները 

 

1. ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի ջոկի հրամանատարը խաղաղ և պատերազմի 

ժամանակ  պատասխանատու է ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի ջոկի պատրաստակա-

նության, կարգապահության և ներքին կարգ ու կանոնի համար: Նա ենթարկվում է 

ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի հրամանատարին և ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի ջոկի ողջ 

անձնակազմի ուղղակի պետն է: 

2. ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի ջոկի հրամանատարը պարտավոր է` 

1) գործնական պարապմունքների և փրկարարական աշխատանքների 

ժամանակ մասնակցել անվտանգության կանոնների ու պահանջների կատարման 

հսկողությանը. 

2) մասնակցել ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի պատրաստության պլանի մշակմանն ու 

կատարմանը. 

3) ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի ջոկի անձնակազմի հետ անցկացնել մասնագիտա-

կան պատրաստության և ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի ջոկի պատրաստականության 

բարձրացմանն ուղղված պարապմունքներ. 

4) իմանալ ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի ջոկի յուրաքանչյուր ծառայողի գործնական 

և բարոյահոգեբանական հատկանիշները, նրանց հետ մշտապես անհատական 

աշխատանք տանել դաստիարակության և մասնագիտական պատրաստության 

կատարելագործման ուղղությամբ. 

5) կազմակերպել և անձամբ անցկացնել միջոցառումներ` ԱԱՀՍ օպերատիվ 

խմբի ջոկում բարձրակարգ մասնագետների պատրաստման ուղղությամբ. 

6) սարքին վիճակում պահել ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի ջոկի հանդերձանքը, 

փրկարարական գույքը և տեխնիկան, հետևել դրանց ճիշտ շահագործմանը և 

մասնակցել դրանց ստուգմանը. 

7) ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի ջոկում պահպանել ներքին կարգ ու կանոնը, 

կարգապահությունը, վերահսկել օրվա վերակարգի նախապատրաստությունն ու 

ծառայության կատարումը. 

8) ժամանակավորապես փոխարինել ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի պետին՝ նրա  

բացակայության  դեպքում ԱԱՀՍ հրամանատարի  կարգադրությամբ. 

9) կատարել իր պաշտոնի անձնագրով (գործառութային 

պարտականություններով) սահմանված խնդիրները: 

 

Հոդված 36. ՀՓՄ պահակախմբի ջոկի հրամանատարի պատասխանա-

տվությունը և պարտականությունները  

 

1. ՀՓՄ պահակախմբի ջոկի հրամանատարը խաղաղ և պատերազմի ժամանակ 

պատասխանատու է ՀՓՄ պահակախմբի ջոկի պատրաստականության և խնդիրների 

հաջող կատարման, ենթակաների բարոյահոգեբանական վիճակի, կարգապահության 

և արտաքին տեսքի, անձնակազմի ուսուցման ու պատրաստականության, հրշեջ-

փրկարարական տեխնիկայի հագեցվածության պահպանման և օգտագործման 

համար, ենթարկվում է ՀՓՄ պահակախմբի պետին և ՀՓՄ պահակախմբի ջոկի 

անձնակազմի անմիջական պետն է: 

2. ՀՓՄ պահակախմբի ջոկի հրամանատարը պարտավոր է՝ 

1) գիտենալ յուրաքանչյուր ենթակայի գործնական և անձնական 

հատկությունները, ուսուցանել անձնակազմին և ցուցաբերել հոգատար վերաբերմունք 

հրշեջ-փրկարարական տեխնիկային և սարքավորումներին. 

2) հասնել անձնակազմի կողմից հրշեջ-շարային պատրաստականության 

ցուցանիշների կատարմանը և սահմանված հատուկ համազգեստի ճիշտ կրմանը. 

3) ՀՓՄ պահակախմբի ջոկի անձնակազմի հետ անձամբ անցկացնել 

պատրաստության պարապմունքներ, իսկ արտակարգ իրավիճակներում և 

մարտական խնդիրների կատարման ժամանակ հմտորեն ղեկավարել ջոկը. 

4) հոգ տանել ենթակաների կենցաղի մասին. 

5) պահակախմբի պետին զեկուցել հիվանդների, ենթակաների բողոքների և 

խնդրանքների, իրենց ամրակցված հրշեջ-փրկարարական հանդերձանքի կորստի կամ 

տեխնիկայի անսարքության դեպքերի, ինչպես նաև ծառայության ընթացքում և 

փրկարարական աշխատանքներ կատարելիս հրշեջների ցուցաբերած անձնվիրության 

և նախաձեռնության մասին. 
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6) հոգալ ենթակաների առողջության և կարիքների մասին, հսկողություն 

իրականացնել նրանց կողմից ծառայողական ու տնտեսական աշխատանքներ 

կատարելիս, գործնական դասընթացներ անցկացնելիս անվտանգության տեխնիկայի 

կանոնների պահպանման նկատմամբ. 

7) գիտենալ յուրաքանչյուր ենթակայի ազգանունը, անունը, հայրանունը, 

ծննդյան տարեթիվը, ազգությունը, զբաղմունքը մինչև ծառայությունը, ընտանեկան 

դրությունը, պատրաստության գործում ունեցած հաջողություններն ու թերությունները, 

նրանց գործնական և բարոյահոգեբանական հատկանիշները, նրանց հետ մշտապես 

անհատական աշխատանք անցկացնել կարգապահության և դաստիարակության 

ուղղությամբ, վարել ջոկի անվանական ցուցակը. 

8) պահանջել և խստագույնս հետևել անձնակազմի կարգապահությանը, նրա 

արտաքին տեսքին, համազգեստ կրելու կանոնների կատարմանը, համազգեստի և 

կոշկեղենի ճիշտ հարմարեցմանը. 

9) գիտենալ ՀՓՄ պահակախմբի ջոկում եղած տեխնիկայի նյութական մասը, 

շահագործման կանոնները և անձամբ ստուգել նրանց պատրաստվածությունը. 

10) հետևել տեխնիկայի և նյութական այլ միջոցների ճիշտ շահագործմանը և 

առնվազն երկու շաբաթը մեկ անձամբ անցկացնել դրանց զննումը և առկայության 

ստուգումը. 

11) ապահովել անվտանգության պահանջների կատարումը պարապմունքների,  

վարժանքների ժամանակ և տեխնիկայի հետ աշխատանքի ընթացքում. 

12) գիտենալ ՀՓՄ պահակախմբի ջոկի մեկնման տարածքը, ջրաղբյուրների և 

կարևոր օբյեկտների, արտադրամասերի վայրերը, ինչպես նաև ՀՓՄ պահակախմբի 

ջոկի տեխնիկայի տակտիկատեխնիկական տվյալները. 

13) նախապատրաստել հաշվարկի նշանակված հրշեջ-փրկարարներին, 

ստուգել նրանց կողմից ծառայողական պարտականությունների իմացությունը, 

համազգեստի ու հանդերձանքի վիճակը. 

14) ստուգել հրշեջ-փրկարարական ավտոմեքենաների, անձնակազմի մեկուսիչ 

հակագազերի և հրշեջ-փրկարարական տեխնիկական հագեցվածության 

սարքինությունը. 

15) ՀՓՄ պահակախմբի ջոկի հետ տագնապով մեկնել հրդեհի վայր և 

ղեկավարել հրդեհաշիջման, վթարների կամ տարերային աղետների հետևանքների 

նվազեցման աշխատանքները. 

16) ՀՓՄ պահակախմբի պետի կարգադրությամբ ստուգել հերթապահների 

ծառայությունը. 

17) ժամանակավորապես փոխարինել պահակախմբի պետին. 

18) կարողանալ աշխատեցնել ավտոմեքենաների հատուկ սարքավորումները. 

19) հերթապահության օրվա ամփոփումներն անցկացնելիս տալ անձնակազմի 

աշխատանքների գնահատականը. 

20) կատարել իր գործառութային պարտականություններով սահմանված 

խնդիրները: 

 

Հոդված 37. Փրկարարի պատասխանատվությունը և պարտականությունները  

 

1. Փրկարարը խաղաղ և պատերազմի ժամանակ պատասխանատու է` 

1) իր պարտականությունների և իրեն տրված առաջադրանքների ժամանակին և 

ճիշտ կատարման համար. 

2) իրեն վստահված տեխնիկայի սարքին վիճակի և իրեն տրված գույքի 

պահպանման համար: 

2. Փրկարարը ենթարկվում է ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի ջոկի հրամանատարին: 

3. Փրկարարը պարտավոր է` 

1) խորապես գիտակցել փրկարարի պարտքը, օրինակելիորեն կատարել իր 

ծառայողական պարտականությունները. 

2) իմանալ իր անմիջական և ուղղակի պետերին, նրանց պաշտոնները, 

կոչումները և ազգանունները. 

3) հարգանք ցուցաբերել հրամանատարների (պետերի) և ավագների 

նկատմամբ, հարգել ընկերների պատիվն ու արժանապատվությունը, պահպանել 

ծառայողական քաղաքավարության, վարքի և ծառայողական ողջույնի կանոնները. 

4) կատարելագործել իր ֆիզիկական պատրաստվածությունը, պահպանել անձ-

նական հիգիենայի կանոնները. 
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5) համազգեստը կրել կոկիկ և ծառայողական պարտականությունների կատար-

ման ժամանակ մշտապես լինել համազգեստով. 

6) ունենալ սարքին գույք և մաքրված պատշաճ փրկարարական տեխնիկա ու 

կատարելապես տիրապետել դրանց. 

7) տեխնիկայի հետ աշխատելիս և օգտագործելիս պահպանել տեխնիկական 

անվտանգության, ինչպես նաև հրդեհային անվտանգության կանոնները. 

8) ԱԱՀՍ օպերատիվ խմբի ջոկի տեղաբաշխման սահմաններում իր դիրքից 

հեռանալու անհրաժեշտության դեպքում թույլտվություն ստանալ ջոկի հրամանա-

տարից, իսկ վերադառնալիս զեկուցել նրան ժամանելու մասին. 

9) կատարել իր գործառութային պարտականություններով սահմանված 

խնդիրները: 

 

Հոդված 38. Հրշեջ-փրկարարի պատասխանատվությունը և պարտականու-

թյունները 

        

1. Հրշեջ-փրկարարը խաղաղ և պատերազմի ժամանակ պատասխանատու է` 

1) իր պարտականությունների և իր առջև դրված խնդիրների կատարման 

համար. 

2) իրեն ամրակցված տեխնիկայի, սարքավորումների, հրշեջ-տեխնիկական 

հագեցվածության ու հանդերձանքի վիճակի համար: 

2. Հրշեջ-փրկարարը ենթարկվում է ՀՓՄ պահակախմբի ջոկի հրամանատարին: 

3. Հրշեջ-փրկարարը պարտավոր է՝ 

1) գիտենալ ՀՓՄ պահակախմբի մեկնման տարածքը, հրդեհավտանգ և 

կարևորագույն օբյեկտների, ջրաղբյուրների վայրերը, ինչպես նաև ՀՓՄ պահակախմբի 

ջոկում գոյություն ունեցող հրշեջ ավտոմեքենաների և մյուս հրշեջ տեխնիկայի 

տակտիկատեխնիկական տվյալները. 

2) բարեխղճորեն ուսանել հրշեջ-փրկարարական գործը, մշտապես կատարելա-

գործել մասնագիտական գիտելիքները, հրշեջ-տեխնիկական սարքավորումների հետ 

աշխատելու ունակությունները. 

3) գիտենալ և բարեխղճորեն կատարել կանոնագրքերի, հրահանգների ու 

անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահանջները. 

4) լինել կարգապահ. 

5) պահպանել պետական ունեցվածքը, մաքուր և պատրաստ վիճակում պահել                          

հրշեջ-տեխնիկական սարքավորումներն ու հանդերձանքը. 

6) պահակակետում հրդեհի (վթարի, տարերային աղետի) վայրում հստակորեն 

կատարել իր ծառայողական խնդիրները՝ ցուցաբերելով նախաձեռնություն. 

7) օգնել ՀՓՄ պահակախմբի ջոկի հրամանատարին՝ նոր ընդունված հրշեջների 

ուսուցանման գործում. 

8) ՀՓՄ պահակախմբի ջոկի հրամանատարի բացակայության դեպքում 

կատարել նրա պարտականությունները. 

9) կատարել իր գործառութային պարտականություններով սահմանված խնդիր-

ները: 

 

Հոդված 39. Բուժակ-փրկարարի պատասխանատվությունը և պարտականու-

թյունները 

 

1. Բուժակ–փրկարարը խաղաղ և պատերազմի ժամանակ պատասխանատու է` 

1) իր պարտականությունների և իր առջև դրված խնդիրների կատարման 

համար. 

2) իրեն ամրակցված գույքի և այլ նյութական միջոցների պահպանման համար: 

2. Բուժակ–փրկարարը ենթարկվում է ստորաբաժանման հրամանատարին 

(պետին): 

3.  Բուժակ-փրկարարը  պարտավոր է՝ 

1) մշտապես կատարելագործել իր գիտելիքները և պրակտիկ ունակությունները 

անհրաժեշտության դեպքում տուժածներին նախաբժշկական օգնություն ցուցաբերելու 

համար. 

2) ուսումնամարզական պարապմունքների միջոցով միշտ պատրաստ լինել 

արտակարգ իրավիճակների ժամանակ գործելու. 

3) արտակարգ իրավիճակի առաջացման (սպառնալիքի) դեպքերի, պատահար-

ների առաջացման ժամանակ, արտակարգ իրավիճակի վայրում մասնակցել տուժած-
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ների բժշկական տեսակավորման միջոցառումներին, կազմակերպել ու ցուցաբերել 

անհետաձգելի նախաբժշկական օգնություն. 

4) կատարել սրտի անուղղակի մերսում. 

5) ներարկել սրտանոթային և ցավազրկիչ դեղամիջոցներ. 

6) տեղադրել հականեխային վիրակապեր. 

7) կատարել տուժածի անշարժացում և տեղափոխում. 

8) կիրառել ժամանակակից նախաբժշկական օգնության մեթոդներ. 

9) մասնակցել արտակարգ իրավիճակի գոտուց տուժածների տեղափոխմանը 

մոտակա բուժհիմնարկներ. 

10) սուր հոգեբանական խանգարումներով մարդկանց մեկուսացնել և հարկ 

եղած դեպքում ներարկել դեղամիջոցներ. 

11) բժշկական քարտերի լրացման միջոցով գրանցել տուժածներին. 

12) ժամանակին թարմացնել և լրացնել հաշվառված դեղամիջոցները. 

13) կատարել իր գործառութային պարտականություններով սահմանված 

խնդիրները: 

 

Հոդված 40. ՀՓՄ վարորդ-փրկարարի պատասխանատվությունը և պարտա-

կանությունները 

 

1. ՀՓՄ վարորդ-փրկարարը` 

1) խաղաղ և պատերազմի ժամանակ պատասխանատու է հրշեջ-

փրկարարական տեխնիկայի սարքինության, ճիշտ պահպանման, շահագործման, 

ժամանակին տեխսպասարկման ու վերանորոգման համար. 

2) ենթարկվում է ՀՓՄ պահակախմբի ջոկի հրամանատարին: 

2. ՀՓՄ  վարորդ-փրկարարը պարտավոր է՝ 

1) գիտենալ ՀՓՄ ավտոմեքենաների տեխնիկական վիճակը, դրանց 

կառուցվածքը, օգտագործման, տեխսպասարկման, վերանորոգման կարգը և 

աշխատաժամերի հաշվառումը, ինչպես նաև մեկնման տարածքը, ջրաղբյուրները, 

ճանապարհներն ու երթանցները. 

2) կարողանալ աշխատեցնել կապի միջոցները, փրկարարական տեխնիկան ու 

սարքավորումները. 

3) ապահովել ՀՓՄ գտնվող տեխնիկայի տեխնիկապես ճիշտ պահպանումն ու 

օգտագործումը, դրանք պահել մշտապես պատրաստ վիճակում, անձամբ 

իրականացնել տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները. 

4) ստուգել ՀՓՄ ավտոմեքենաների տեխնիկական վիճակը, միջոցներ 

ձեռնարկել ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, տեխնիկայի 

խափանումները կանխելու ուղղությամբ, դրանց պատճառների և ձեռնարկած 

միջոցների մասին զեկուցել ՀՓՄ պահակախմբի  ջոկի հրամանատարին. 

5) մարտական պայմաններում տեխնիկան թաքցնել և քողարկել. 

6) ավտոմեքենայի շահագործման, նորոգման և տարատեղման ժամանակ 

պահպանել անվտանգության կանոնները. 

7) կատարել իր գործառութային պարտականություններով սահմանված 

խնդիրները: 

 

Հոդված 41. Վարորդ-փրկարարի պատասխանատվությունը և պարտականու-

թյունները 

 

1. Վարորդ-փրկարարը` 

1) խաղաղ և պատերազմի ժամանակ պատասխանատու է իրեն կցված 

տեխնիկայի ու դրա վրա տեղադրված մեխանիզմների մշտապես պատրաստ վիճակի և 

անխափան շահագործման համար. 

2) տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման հարցերով ենթարկվում է ջոկի 

հրամանատարին: 

2. Վարորդ-փրկարարը պարտավոր է՝ 

1) գիտենալ իրեն ամրակցված տեխնիկայի տակտիկատեխնիկական 

բնութագիրը, նշանակությունը, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական 

սպասարկումը, անսարքությունները (նշանները), անսարքությունների (նշանների) 

պատճառները, վտանգավոր հետևանքները, ինչպես նաև մեկնման տարածքը, 

ճանապարհները և երթանցները. 
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2) իմանալ և պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, 

կարողանալ վարել ջոկում գոյություն ունեցող բոլոր տեսակի ավտոմեքենաները 

տարբեր ճանապարհային և օդերևութաբանական պայմաններում՝ համաձայն 

վարորդական վկայականում արված նշումների. 

3) կարողանալ շահագործել իրեն կցված ավտոմեքենայի հատուկ 

սարքավորումներն ու մեխանիզմները, ինչպես նաև ռադիոկայանը, ամբողջ ծավալով 

օգտագործել դրանց տեխնիկական և տակտիկական հնարավորությունները՝ 

փրկարարական գործողություններ կատարելիս. 

4) պահպանել անվտանգության տեխնիկայի կանոնները ծառայության, 

ավտոմեքենաների շահագործման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման 

ժամանակ. 

5) ստուգել ամրակցված ավտոմեքենայի տեխնիկական վիճակը, կատարել դրա 

որակով, ժամանակին և ամբողջ ծավալով տեխնիկական սպասարկումները. 

6) խնայողաբար օգտագործել վառելիքաքսուքային նյութերը և օգտագործվող 

մյուս նյութերը, կատարել դրանց օգտագործման ու պահպանման կանոնները. 

7) պահպանել ավտոկայանատեղի սարքավորումների օգտագործման 

կանոնները, ճիշտ լրացնել ավտոմեքենաների շահագործման տեխնիկական 

փաստաթղթերը. 

8) զեկուցել ջոկի հրամանատարին ամրակցված տեխնիկայի բոլոր 

անսարքությունների մասին և անմիջապես միջոցներ ձեռնարկել դրանց վերացման 

համար. 

9) մարտական պայմաններում տեխնիկան թաքցնել և քողարկել. 

10) ավտոմեքենայի շահագործման, նորոգման և տարատեղման ժամանակ 

պահպանել անվտանգության կանոնները. 

11) կատարել իր գործառութային պարտականություններով սահմանված 

խնդիրները: 

3. Վարորդին, որն իր հետ չունի վարորդական վկայական և իրեն ամրակցված 

ավտոմեքենան վարելու իրավունքի վկայական, հերթապահության չի թույլատրվում: 

4. Վարորդին արգելվում է տրանսպորտային միջոցի ղեկը փոխանցել այլ 

անձանց, այդ թվում՝ նրանց, որոնց ինքը ենթարկվում է: 

 

Հոդված 42. Սակրավորի պատասխանատվությունը և պարտականությունները 

 

1. Սակրավորը խաղաղ և պատերազմի ժամանակ պատասխանատու է իրեն 

կցված տեխնիկայի, գույքի այլ մեխանիզմների մշտապես պատրաստ վիճակի և 

անխափան շահագործման համար: 

2. Սակրավորը պարտավոր է ՝ 

1) իմանալ մարտական առաջադրանքը. 

2) իմանալ հակառակորդի ինժեներական զինամթերքը, ինժեներական 

տեխնիկայի հնարավորությունները, ականադաշտերի տեղադրման կարգը. 

3) իմանալ Արցախի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցող 

մարմինների կողմից օգտագործվող ինժեներական զինամթերքը, դրանց մարտական 

բնութագրերը, տեղադրման և ականազերծման կանոնները. 

4) իմանալ պայթուցիկ նյութերի տեսակները, կարողանալ օգտագործել 

պայթուցիկ նյութերը, իմանալ պայթեցման կարգը, ժամանակին և արագորեն կատարել 

հաշվարկներ. 

5) իմանալ ամրաշինական կառույցների չափսերը, աշխատանքի ծավալը, 

սարքավորման հաջորդականությունը և ժամկետները, կատարել քողարկում, 

մարտական խնդիրներ կատարելիս ցուցաբերել քաջություն, նախաձեռնություն և 

հնարամտություն, օգնել ծառայակցին. 

6) լինել ֆիզիկապես ամուր և դիմացկուն, տիրապետել ձեռնամարտի 

հնարքներին. 

7) հրամանատարին պաշտպանել մարտի ժամանակ, նրա վիրավորվելու կամ 

զոհվելու դեպքում համարձակորեն իր վրա վերցնել ստորաբաժանման 

հրամանատարությունը, իմանալ հակառակորդի զանգվածային ոչնչացման և 

գերճշգրիտ զենքերից պաշտպանվելու եղանակները, հմտորեն օգտվել տեղանքից. 

8) առանց հրամանատարի թույլտվության չլքել իր տեղակայման վայրը, 

վիրավորվելիս կամ թունավորվելիս անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել ինքնօգնության 

և փոխօգնության համար և շարունակել առաջադրանքի կատարումը. 
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9) կարողանալ ինժեներական զինամթերքը, պայթեցման միջոցները և 

տեխնիկան պատրաստել մարտական օգտագործման, արագորեն և ճարպկորեն 

օգտագործել դրանք. 

10) կատարել իր գործառութային պարտականություններով սահմանված 

խնդիրները: 

 

 

Բ Ա Ժ Ի Ն 6 

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԱԳՆԱՊ  

ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6  

 ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԱԳՆԱՊ  

ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ 

 

Հոդված 43. Տագնապի տեսակները  

 

1. «Տագնապ» ազդանշանով ՃԿԿ և ստորաբաժանումների հավաքն անցկացնում 

են Ծառայության ղեկավարը և նրա լիազորած անձը` իրենց իրավասությունների 

շրջանակներում: 

2. Տագնապը լինում է մարտական և ուսումնական: 

3. Տագնապի հայտարարման և անձնակազմի գործողությունների կարգը 

սահմանում է Ծառայության ղեկավարը: 

 

Հոդված 44. Ստորաբաժանումների գործողությունները «Մարտական» 

տագնապի դեպքում 

 

1. «Մարտական» տագնապի ժամանակ իրականացվում է ստորաբաժանման 

ողջ անձնակազմի հավաք` խնդիրների ճշտման, նախապատրաստման և կատարման 

նպատակով: 

2. «Մարտական» տագնապով ստորաբաժանման գործողությունների կարգը 

սահմանվում է ստորաբաժանման հրամանատարի անմիջական ղեկավարմամբ 

մշակված և ավագ հրամանատարի հաստատած պլանով, որտեղ պետք է 

նախատեսված լինեն` 

1) ով իրավունք ունի «Մարտական» տագնապ հայտարարելու. 

2) ստորաբաժանումների ծանուցման, ծառայողների տեղեկացման ու հավաքի 

կարգը. 

3) հերթափոխի գործողությունները «տագնապ» հայտարարելու ժամանակ. 

4) հավաքակետերից անձնակազմի և տեխնիկայի դուրսբերման կարգը. 

5) միջոցառումների համակողմանի ապահովումը. 

6) կապի կազմակերպումը և կառավարումը: 

 

Հոդված 45. Ստորաբաժանումների գործողություններն ուսումնական 

տագնապի դեպքում 

 

1. «Ուսումնական» տագնապով ստորաբաժանման հավաքն անցկացվում է 

«իրական» տագնապով գործողություններին նախապատրաստելու նպատակով, 

ուսումնավարժության ժամանակ` արտակարգ իրավիճակներում և պատերազմի 

ժամանակ ստորաբաժանման գործողությունների պատրաստականության ստուգման 

համար: 

  

Հոդված 46. Անձնակազմը տագնապի դեպքում 

 

1. Բոլոր ծառայողները պետք է հաստատապես իմանան տագնապի դեպքում 

իրենց գործողությունները: Տագնապի ազդարարման ժամանակ անձնակազմը պետք է 

գործի արագ և կազմակերպված: 
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Բ Ա Ժ Ի Ն 7 

ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ, ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ  

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7 

ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ, ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ  

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Հոդված 47. Ծառայության անցնելու համար ներկայացվող առողջական 

պահանջները, ծառայողների առողջության պահպանումը և ամրապնդումը 

 

1. Ծառայության անցնող քաղաքացին պետք է համապատասխանի 

ներկայացվող առողջական պահանջներին: 

2. Ծառայությանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկը հաստատում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

3. Հրամանատարի (պետի) հոգածությունը ենթակաների առողջության 

նկատմամբ նրա հիմնական պարտականություններից մեկն է՝ ստորաբաժանման 

պատրաստության ապահովման ուղղությամբ: 

 

Հոդված 48. Ծառայողների ծառայության և կենցաղային պայմանների 

բարելավումը 

 

1. Ծառայողների ամենօրյա գործունեությունը ցանկացած իրադրության մեջ 

պետք է իրագործվի կանոնադրությունների և նրանց ծառայության ու կենցաղի 

պայմանների բարելավման հրահանգների պահանջների պահպանումով: 

2. Ծառայողների ծառայության և կենցաղի պայմանների բարելավման 

ուղղությամբ հրամանատարների (պետերի) գործունեության հիմնական 

ուղղություններն են` 

1) անվտանգության անհրաժեշտ պահանջների հաստատումը, ծառայողներին 

ժամանակին հասցնելը, դրանց կատարման ապահովումը. 

2) ծառայողների տեղավորման, նրանց սննդի կազմակերպման, 

ջրամատակարարման և նյութական, կենցաղային ապահովման ձևերի մասին 

կանոնադրության պահանջների ու սանիտարական նորմերի խիստ կատարումը. 

3) օրվա կանոնակարգի և աշխատաժամանակի բաշխման ճշգրիտ կատարման 

կազմակերպումը. 

4) ծառայողների առողջության վրա վնասակար և վտանգավոր գործոնների 

ազդեցության վերացումը կամ նվազեցումը մինչև սահմանված սահմանը: 

3. Ծառայողների տեղավորման, շինությունների պահպանման, ջեռուցման, 

օդափոխության, լուսավորվածության, բնակության վայրերում տեղաբաշխման 

պայմանները և կարգը սահմանում է Ծառայության ղեկավարը: 

 

Հոդված 49. Ծառայողների ֆիզիկական պատրաստությունը 

 

1. Ծառայողների ֆիզիկական պատրաստությամբ և սպորտով զբաղվելն 

իրականացվում է շրջակա միջավայրի ֆիզիկական գործոնների զանազան կտրուկ 

փոփոխությունների, ծառայողների առանձնահատկությունների և խնդիրների 

կատարման հետ կապված պայմանների նկատմամբ նրանց օրգանիզմի տոկունության 

բարձրացման նպատակով: 

2. Ծառայողների ֆիզիկական պատրաստության պարապմունքների ժամանակ 

հաշվի են առնում ծառայողների առողջական վիճակը, տարիքը, տեղանքի կլիմայական 

պայմանները: 

 

Հոդված 50. Ծառայողի անձնական հիգիենայի պահպանումը 

 

1. Յուրաքանչյուր ծառայող պետք է հոգ տանի իր առողջության պահպանման 

համար, չթաքցնի հիվանդությունները, խիստ պահպանի անձնական և հասարակական 

հիգիենայի կանոնները: 

2. Ծառայողի սանրվածքը, բեղերը պետք է լինեն կոկիկ, համապատասխանեն 

հիգիենայի պահանջներին և չխանգարեն ծառայողական պարտականությունների 

կատարմանը, անհատական պաշտպանական միջոցների կրմանը: 
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Հոդված 51. Առողջության պահպանմանն ուղղված միջոցառումները 

 

1. Բուժկանխարգելիչ հիմնական միջոցառումներն են՝ ծառայողների 

շարունակական հսկողությունը, արտահիվանդանոցային, հիվանդանոցային և 

առողջարանային բուժումը: 

2. Շարունակական հսկողությունը ներառում է անձնակազմի առողջական 

վիճակի բժշկական հսկողությունը, հիվանդությունների վաղ հայտնաբերումը, 

ծառայողների ծառայության և կենցաղի պայմանների ուսումնասիրությունը, նրանց 

առողջության վրա բացասաբար ազդող գործոնների բացահայտումը և կանխարգելիչ 

միջոցառումների անցկացումը: 

3. Անձնակազմի պարտադիր շարունակական հսկողությունը կատարվում է 

տարին մեկ` Ծառայության ղեկավարի հրամանով սահմանված կարգի համաձայն: 

4. Ծառայողներին ստացիոնար բուժման ուղարկում են Ծառայության 

ղեկավարի ուղեգրով, ծառայողական վկայականով, անհրաժեշտության դեպքում 

տրվում է տեղեկանք վնասվածքի մասին: 

5. Աշխատանքից կամ պարապմունքից լրիվ կամ մասնակի ազատելու մասին 

եզրակացությունը տալիս է բժիշկը՝ երեք օրից ոչ ավելի ժամկետով: 

6. Ծառայողական պարտականություններից ազատելու և հիվանդությունից 

հետո ծառայության դուրս գալու մասին հայտնվում է հրամանով՝ «Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» 

օրենքով սահմանված կարգով: 

7. Վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ ծառայողների անընկալունա-

կությունն ապահովելու համար կատարվում են կանխարգելիչ պատվաստումներ: 

8. Պատվաստումները կարող են լինել պլանային և ըստ համաճարակային 

ցուցումների: 

9. Պատվաստումների մասին նշումները կատարվում են ծառայողի ամբուլատոր 

բժշկական քարտերում: 

10. Վարակիչ հիվանդությունների տարածումը կանխելու նպատակով 

բուժծառայության առաջարկած միջոցառումները պարտադիր են բոլոր ծառայողների 

համար: 

11. Ծառայողների մոտ վարակիչ հիվանդություն հայտնաբերվելու դեպքում, 

թունավորումների, վնասվածքների մասին անհապաղ հայտնվում է վերադաս 

հրամանատարին (պետին) և բուժծառայությանը: 

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  8 

 ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔ 
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  ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հոդված 52. Ծառայողի կարգապահությունը 

 

1. Ծառայողի կարգապահությունն Արցախի Հանրապետության օրենքներով, 

ինչպես նաև ստորաբաժանումների կանոնադրություններով, Ծառայության ղեկավարի 

հրամաններով և իրավական այլ ակտերով սահմանված կարգ ու կանոնի խստիվ ու 

ճշգրիտ պահպանումն է բոլոր ծառայողների կողմից: 

2. Կարգապահության նպատակը մարդու իրավունքները սահմանափակելը և 

բացառելը չէ, այլ համախմբվածություն, մասնագիտական պատրաստություն 

ապահովելն է Ծառայության առաջ ծառացած խնդիրները կատարելու համար: 

3. Կարգապահությունը հիմնված է յուրաքանչյուր ծառայողի կողմից 

ծառայողական պարտքի և անձնական պատասխանատվության գիտակցման վրա: 

4.Կարգապահությունը պարտավորեցնում է յուրաքանչյուր ծառայողի` 

1) հավատարիմ լինել ծառայողի երդմանը, խստորեն պահպանել Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությունը և օրենքները, իր պարտքը կատարել 

հմտորեն և արիաբար, բարեխղճորեն ուսումնասիրել գործը, պահպանել գույքը. 

2) պահպանել  ծառայողների միջև հարաբերությունների սահմանված 

կանոնները. 

3) հարգել հրամանատարներին (պետերին) ու միմյանց, պահպանել 

քաղաքավարության և ողջույնի կանոնները. 
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4) իրեն արժանապատվությամբ պահել հասարակական վայրերում, թույլ չտալ 

անվայել արարք ու նույնը պահանջել ուրիշներից, աջակցել քաղաքացիների պատվի և 

արժանապատվության պահպանմանը: 

5. Բարձր կարգապահությունը ձեռք է բերվում` 

1) իր պարտականությունների, սույն կանոնագրքի և ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունների պահանջների կատարման համար յուրաքանչյուր ծառայողի 

անձնական պատասխանատվությամբ. 

2) ստորաբաժանումում ներքին կարգ ու կանոնի պահպանմամբ. 

3) ծառայողական պատրաստության հստակ կազմակերպմամբ և այդ գործում 

անձնակազմի լրիվ ընդգրկմամբ. 

4) ենթակաների նկատմամբ հրամանատարների (պետերի) ամենօրյա 

խստապահանջությամբ, նրանց արժանապատվության հարգմամբ, նրանց հանդեպ 

մշտական հոգատարությամբ, համոզման, հարկադրանքի և կոլեկտիվի 

հասարակական ներգործության միջոցների հմուտ զուգորդմամբ ու ճիշտ կիրառմամբ. 

5) ստորաբաժանումներում անհրաժեշտ նյութական, կենցաղային պայմանների 

ստեղծմամբ: 

  

Հոդված 53. Ստորաբաժանումներում կարգապահության վիճակի համար 

պատասխանատվությունը 

 

1. Ստորաբաժանումներում կարգապահության վիճակի համար պատասխա-

նատու է հրամանատարը (պետը), որը պետք է մշտապես պահպանի ծառայողական 

բարձր կարգապահությունը, նույնը պահանջի ենթականերից, խրախուսի 

արժանիներին, խստությամբ, բայց արդարացիորեն պատժի կարգազանցներին: 

2. Ստորաբաժանումներում բարձր կարգապահության պահպանման 

նպատակով հրամանատարը (պետը) պարտավոր է` 

1) ուսումնասիրել ենթակաների անձնական հատկանիշները, աջակցել 

ծառայողների միջև հարաբերությունների սահմանված կանոնների պահպանմանը, 

համախմբել կոլեկտիվը. 

2) իմանալ կարգապահության և անձնակազմի բարոյահոգեբանական վիճակը, 

հասնել ենթակա հրամանատարների (պետերի) կողմից կարգապահության 

ամրապնդմանը նպաստող պահանջների, խնդիրների ու եղանակների միասնական 

ըմբռնմանը. 

3) ղեկավարել ենթակա հրամանատարների (պետերի) գործունեությունը` 

ուղղված կարգապահության ամրապնդմանն ու անձնակազմի բարոյահոգեբանական 

վիճակի բարելավմանը. 

4) անհապաղ վերացնել ծառայության կատարման կանոնների խախտումները և 

վճռականորեն կանխել ստորաբաժանման պատրաստականությանը վնասող 

յուրաքանչյուր գործողություն, կազմակերպել իրավական քարոզչություն ու 

աշխատանք տանել պատահարների և զանցանքների կանխման ուղղությամբ: 

3. Կարգապահության պահպանման ուղղությամբ հրամանատարի (պետի) 

գործունեությունը գնահատվում է ոչ թե կարգապահական տույժեր տալու քանակով, 

այլ օրենքների, կանոնադրությունների ճշգրիտ պահպանմամբ, իր կարգապահական 

իրավունքների լիակատար օգտագործմամբ, կարգ ու կանոն հաստատելու նպատակով 

իր պարտականության կատարմամբ ու կարգապահության խախտումները 

ժամանակին կանխելով: 

4. Կանոնադրական կարգը և կարգապահության պահանջները պահպանելու 

համար անհրաժեշտ պայմաններ չապահովող, դրանք վերականգնելու նպատակով 

միջոցներ չձեռնարկող հրամանատարը (պետը) ենթակա է պատասխանատվության: 

5. Հրամանատարը (պետը) պատասխանատվություն չի կրում ենթակաների 

կատարած այն հանցագործությունների, պատահարների ու զանցանքների համար, 

որոնք հրամանատարի (պետի) գործունեության կամ դրանք կանխելու միջոցներ 

չձեռնարկելու անմիջական հետևանք չեն: 

 

Հոդված 54. Կարգապահական իրավունքները 

 

1. Խրախուսանքի միջոցները կիրառվում ու կարգապահական տույժը տրվում է 

«Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության 

մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 
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2. Պաշտոնի ժամանակավոր կատարման դեպքում, եթե այդ մասին 

հայտարարված է հրամանով, հրամանատարը (պետը) օգտվում է պաշտոնի 

ժամանակավոր կատարման կարգապահական իրավունքից: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  9 

ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔ 

 

Հոդված 55. Խրախուսանքը 

 

1. Խրախուսանքը ծառայողների դաստիարակման և կարգապահության 

ամրապնդման կարևոր միջոց է: 

2. Յուրաքանչյուր հրամանատար (պետ) սույն կանոնագրքով իրեն տրված 

իրավունքների սահմաններում պարտավոր է միջնորդել ավագ հրամանատարին 

(պետին) խրախուսելու ենթակա ծառայողներին` սխրագործության, խելացի 

նախաձեռնության, ջանասիրության ու ծառայության մեջ աչքի ընկնելու համար: 

3. Ծառայողական պարտքը կատարելիս ցուցաբերած արիության ու 

խիզախության, օրինակելի ղեկավարման և Արցախի Հանրապետությանը մատուցած 

ակնառու այլ ծառայությունների համար հրամանատարը (պետը), նրան հավասար ու 

բարձր հրամանատարները (պետերը) կարող են միջնորդել ենթակա ծառայողներին 

ներկայացնելու պետական պարգևներով պարգևատրման:      

4. Ծառայողների նկատմամբ կիրառվում են «Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» օրենքի 57-րդ հոդվածի 

1-2-րդ մասերով սահմանված խրախուսանքի միջոցները: Ծառայողների նկատմամբ 

խրախուսանքի միջոցները կիրառվում են «Արցախի Հանրապետության արտակարգ 

իրավիճակների պետական ծառայության մասին» օրենքի 57-րդ հոդվածի 4-7-րդ 

մասերով սահմանված կարգով: 
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Հոդված 56. Կարգապահական պատասխանատվությունը 

 

1. Ծառայության կարգապահության կամ հասարակական կարգի օրենքով 

սահմանված դեպքերում խախտման համար ծառայողն անձամբ կրում է 

կարգապահական պատասխանատվություն: 

2. Ծառայողի կողմից Ծառայության կարգապահության կամ հասարակական 

կարգի խախտման դեպքում հրամանատարը (պետը) կարող է բավարարվել նրա 

պարտականություններն ու ծառայության պարտքը հիշեցնելով, իսկ 

անհրաժեշտության դեպքում` նաև միջնորդել կարգապահական տույժ տալուն: 

3. Հրամանատարը (պետը) պետք է հաշվի առնի, որ տույժը, որպես ծառայողի 

կարգապահության ամրապնդման ու դաստիարակման միջոց, պետք է 

համապատասխանի զանցանքի ծանրությանը և մեղքի աստիճանին, որը քննության 

արդյունքներով որոշում է Ծառայության ղեկավարը:  

4. Ծառայողների նկատմամբ կիրառվում են «Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» օրենքի 58-րդ հոդվածով 

սահմանված տույժերը: Ծառայողների նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու 

կամ հանելու կարգը սահմանվում է «Արցախի Հանրապետության արտակարգ 

իրավիճակների պետական ծառայության մասին» օրենքի 59-րդ հոդվածով: 

  

Հոդված 57. Ծառայողների պատասխանատվության այլ պայմանները 

 

1. Ծառայողները, բացի կարգապահական պատասխանատվությունից, նյութա-

կան պատասխանատվություն են կրում իրենց մեղքով պատճառված վնասի համար: 

2. Եթե պատճառված վնասը կապված չէ ծառայողական պարտականություն-

ների կատարման հետ, ապա ծառայողները պատասխանատվություն են կրում 

Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով: 

3. Ծառայողներն ազատվում են պետական գույքին հասցված նյութական 

պատասխանատվությունից, եթե վնասը պատճառվել է հրամանատարների (պետերի) 

հրամանը կատարելու, օրինաչափ գործողության, անհրաժեշտ պաշտպանության, 
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ծայրահեղ անհրաժեշտության, արդարացված ռիսկի կամ անհաղթահարելի ուժի 

հետևանքով: 

4. Ծառայողները նյութական պատասխանատվության են ենթարկվում Արցախի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: 

5. Միևնույն վնասի համար կրկնակի նյութական պատասխանատվություն չի 

կարող սահմանվել:  

 

          Հոդված  58. Ծառայողների սահմանափակ նյութական պատասխանատվությունը 

 

1. Ծառայողները ծառայողական պարտականությունները կատարելիս 

պետական գույքին անզգուշաբար հասցված վնասը հատուցում են դրա լրիվ չափով, 

բայց ոչ ավելի, քան ամսական աշխատավարձի` 

1) կրկնապատիկի չափով, եթե նշված չափը գերազանցում է ամսական 

աշխատավարձի կրկնապատիկը, սակայն չի գերազանցում եռապատիկը. 

2) եռապատիկի չափով, եթե նշված չափը գերազանցում է ամսական 

աշխատավարձի եռապատիկը, սակայն չի գերազանցում հնգապատիկը. 

3) հնգապատիկի չափով, եթե նշված չափը գերազանցում է ամսական 

աշխատավարձի հնգապատիկը: 

2. Այն հրամանատարները (պետերը), որոնք իրենց հրամաններով ու 

կարգադրություններով խախտել են պետական գույքի պահպանման, օգտագործման, 

ծախսման, տեղափոխման և հաշվապահական հաշվառման սահմանված կարգը կամ 

իրենց իրավասության սահմաններում համապատասխան միջոցներ չեն ձեռնարկել 

հափշտակումները, վատնումները, փչացումներն ու կորուստները կանխելու, ինչպես 

նաև պատճառված վնասները մեղավոր անձանցից վերականգնելու ուղղությամբ, 

ենթարկվում են նյութական պատասխանատվության` պատճառված վնասի լրիվ 

չափով, բայց ոչ ավելի, քան ամսական աշխատավարձի հնգապատիկի չափով: 

3. Ծառայողներին Ծառայությունից անօրինական արձակելու (ազատելու), 

տեղափոխելու, հաստիքով չնախատեսված պաշտոնի նշանակելու կամ հաստիքով 

նախատեսվածից բարձր վարձատրվող պաշտոնի նշանակելու համար 

ստորաբաժանումների հրամանատարները (պետերը) նյութական 

պատասխանատվություն են կրում դրա հետևանքով պատճառված վնասի լրիվ չափով, 

բայց ոչ ավելի, քան ամսական աշխատավարձի եռապատիկի չափով: 

4. Ամսական աշխատավարձի չափ է համարվում պատճառված վնասը 

հայտնաբերելու օրվան նախորդող ամսում ծառայողին վճարված աշխատավարձի ու 

աշխատավարձին հավասարեցված վճարումների գումարը: 

 

Հոդված 59. Ծառայողների լրիվ նյութական պատասխանատվությունը 

 

1. Ծառայողները պետական գույքին պատճառած վնասի լրիվ չափով 

նյութական պատասխանատվություն են կրում, եթե դա պատճառվել է` 

1) ծառայողի դիտավորյալ գործողությունների հետևանքով, որը հանգեցրել է 

գույքի կորստի կամ վնասվածքի, ինչպես նաև բժշկական հաստատություններում 

նշված գործողություններից տուժած ծառայողների բուժման ծախսերի. 

2) թմրամիջոցներ, թունամիջոցներ, ալկոհոլային և արբեցնող նյութեր 

օգտագործած, ոչ սթափ վիճակում գտնվող ծառայողի կողմից: 

 

Հոդված 60. Պետական գույքին պատճառված վնասի չափը որոշելը 

 

1. Պետական գույքին պատճառված վնասի չափը որոշվում է փաստացի 

կորուստներով` ստորաբաժանումների հաշվապահական հաշվառման տվյալների և 

կորած կամ վնասված գույքը վերականգնելու (ձեռք բերելու) համար կատարված կամ 

կատարվելիք ծախսերի հանրագումարի հիման վրա: 

2. Պետական գույքին պատճառված վնասի չափը որոշելիս հաշվի են առնում 

գույքի մաշվածության աստիճանը և բնական կորուստները` վնասը հայտնաբերելու 

օրվա դրությամբ սահմանված նորմաների համաձայն, ու բոլոր դեպքերում 

վերականգնման ենթակա վնասի չափը չի կարող պակաս լինել այդ գույքի սկզբնական 

արժեքի 25 տոկոսից: 

3. Ծառայողին հաստիքով չնախատեսված պաշտոնի անօրինական նշանակելու 

հետևանքով պետական գույքին պատճառված վնասի չափը որոշվում է վճարված 

աշխատավարձի չափով, իսկ նրան ավելի բարձր պաշտոնի անօրինական նշանակելու 
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դեպքում` վճարված և փաստացի զբաղեցրած պաշտոնների աշխատավարձերի 

տարբերության չափով:  

 

Հոդված 61. Դրամական պահումների իրականացման կարգը 

 

1. Պետական գույքին պատճառված վնասի դիմաց ծառայողի աշխատավարձից 

ամենամսյա պահումները կատարվում են աշխատավարձի 20 տոկոսի չափով: 

2. Եթե ծառայողի աշխատավարձից կատարվում են օրենքով սահմանված այլ 

պահումներ, ապա դրանց ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել ծառայողի 

աշխատավարձի 50 տոկոսը: 

 

Հոդված 62. Ուսումնական հաստատություններում ուսման համար պետության 

կողմից կատարված ծախսերի փոխհատուցումը 

 

1. Արցախի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների ուսումնական 

հաստատություններում պետական պատվերի շրջանակներում ուսանած և հետագա 

ծառայության մասին պայմանագիրը խախտած ծառայողները փոխհատուցում են 

պետության կատարած ծախսերը` «Արցախի Հանրապետության արտակարգ 

իրավիճակների պետական ծառայության մասին» օրենքի 321-ին հոդվածով 

սահմանված դեպքերում: 

 

Հոդված 63. Ուսումնական հաստատություններում ուսման համար պետության 

կատարած ծախսերի հաշվարկումը 

 

1. Սույն կանոնագրքի 62-րդ հոդվածով սահմանված` 

1) պետության կատարած ծախսերի մեջ հաշվարկվում են ուսման համար 

կատարված ծախսերը, կրթաթոշակը (բացառությամբ «Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» օրենքի համաձայն՝ 

ուսման ընթացքում պահպանված աշխատավարձի), հանրակացարանի համար 

կատարված ծախսերը, ուսման ընթացքում տրված լրացուցիչ համազգեստի ծախսերը. 

2) պետության կատարած ծախսերի փոխհատուցման գումարի վերջնական 

չափը որոշվում է՝ ընդհանուր ծախսը բաժանելով պայմանագրով սահմանված 

ծառայության ամիսների վրա, մեկ ամսվա համար ստացված գումարը 

բազմապատկելով պայմանագրով սահմանված և չծառայած ամիսներով: 

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  9 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՀԵՐԹԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  11 

 ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՀԵՐԹԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ  

ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

Հոդված 64. Ծառայության օպերատիվ հերթապահությունը 

 

1. Սույն կանոնագրքով սահմանվում են Ծառայության ստորաբաժանումներում 

օպերատիվ հերթապահության կազմակերպման և իրականացման կարգը, օպերատիվ 

հերթապահությունում ընդգրկված անձնակազմի գործառույթները, իրավասություն-

ներն ու պարտականություններն ամենօրյա գործունեության, արտակարգ իրավիճակ-

ների (դեպքերի, պատահարների) առաջացման, քաղաքացիական պաշտպանության 

միջոցառումների կատարման ժամանակ: 

2. Ծառայության համակարգում օպերատիվ հերթապահության մեջ 

ներգրավված ստորաբաժանումների ցանկը և այդ ստորաբաժանումների 

գործառույթները սահմանում է Ծառայության ղեկավարը: 

 

Հոդված 65. ՃԿԿ և ստորաբաժանումների օպերատիվ հերթափոխի կազմը 

 

1. ՃԿԿ  և ստորաբաժանումների օպերատիվ հերթափոխը կազմված է ՃԿԿ և 

ստորաբաժանումների անձնակազմերից, որում ընդգրկվում են ծառայողները և 

քաղաքացիական անձնակազմը: 
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2. Արցախի Հանրապետությունում օպերատիվ իրավիճակից ելնելով` 

Ծառայության ղեկավարի սահմանած կարգով ազդարարվում և ՃԿԿ  են ժամանում 

Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների 

ներկայացուցիչները: 

3. Անհրաժեշտության դեպքում ՃԿԿ  կարող են հրավիրվել պետական 

կառավարման մարմինների այլ աշխատակիցներ, ծառայողներ, շահագրգիռ 

կազմակերպությունների, ընկերությունների մասնագետներ, աշխատակիցներ: 

4. Ամենօրյա գործունեության ժամանակ արտակարգ իրավիճակների և 

ճգնաժամերի առաջացման դեպքում ՃԿԿ Արցախի Հանրապետության պետական 

կառավարման մարմինների ներկայացուցիչների աշխատակարգը, խնդիրներն ու 

գործառույթները սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

5. Օպերատիվ հերթափոխերի կազմը, հերթապահության անցկացման և 

համալրման կարգը սահմանում է Ծառայության ղեկավարը: 

6. Անձնակազմը հերթապահության ներգրավվում է Ծառայության ղեկավարի 

հրամանով` ըստ նախապես կազմված ժամանակացույցի, որին հերթապահության 

ներգրավված անձնակազմը ծանոթանում է նախապես և ստորագրում: 

7. Օպերատիվ հերթապահության իրականացման ժամկետները և ընդունման-

հանձնման կարգը սահմանում է Ծառայության ղեկավարը: 

 

Հոդված 66. Օպերատիվ հերթափոխի համալրումը 

 

1. Արցախի Հանրապետությունում օպերատիվ իրավիճակից ելնելով՝ 

մասնագիտական այլ խնդիրներ լուծելու նպատակով ՃԿԿ օպերատիվ հերթափոխը 

կարող է անհրաժեշտ ժամանակահատվածով համալրվել Ծառայության 

համապատասխան ստորաբաժանումների ծառայողներով և այլ մասնագետներով: 

2. Համալրված անձնակազմը օպերատիվ ծառայության հարցերով ենթարկվում 

է օպերատիվ հերթապահին, իսկ ներքին ծառայության հարցերով` նաև այդ 

ստորաբաժանման պետին: 

3. Համալրված անձնակազմի գործառույթները, պատասխանատվությունն ու 

պարտականությունները սահմանվում են սույն կանոնագրքով և Ծառայության 

ղեկավարի հրամանով: 

 

Հոդված 67.  Օպերատիվ խմբերի ստեղծումը 

 

1. Արտակարգ իրավիճակների (դեպքերի, պատահարների) առաջացման 

ժամանակ դեպքի վայրում հետախուզության իրականացման, իրավիճակի 

գնահատման և հետևանքների վերացման համար անհրաժեշտ առաջնային 

գործողությունների ծավալման նպատակով Ծառայության ղեկավարի հրամանով, 

կարգադրությամբ կազմվում է օպերատիվ խումբ, որի կազմում կարող են ընդգրկվել 

այլ ստորաբաժանումների մասնագետներ, որոնք օպերատիվ միջոցառումներն 

իրականացնելիս ենթարկվում են օպերատիվ խմբի պետին: 

 

Հոդված 68. Օպերատիվ հերթափոխում անձանց փոխարինումը 

 

1. Հերթապահության և արտակարգ իրավիճակների առաջացման ժամանակ 

օպերատիվ հերթափոխում ընդգրկված անձանց փոխարինումը, ինչպես նաև 

արտակարգ իրավիճակների առաջացման ժամանակ հերթապահության ուժեղացումը 

կատարվում է Ծառայության ղեկավարի հրամանով: 

2. Օպերատիվ հերթափոխում ընդգրկված անձանց փոխարինման և 

հերթապահության ուժեղացման կարգը հաստատում է Ծառայության ղեկավարը: 

3. Օպերատիվ հերթափոխի անձնակազմի անհարգելի բացակայությունը 

հերթապահության սենյակից, ինչպես նաև կողմնակի անձանց մուտքը 

հերթապահության սենյակ արգելվում է: 

 

Հոդված 69. Օպերատիվ հերթափոխի հանգիստը և սննդի ընդունումը 

 

1. Օպերատիվ հերթափոխի հանգստի և սննդի ընդունման ժամերը սահմանում 

է օպերատիվ հերթափոխի պետը (օպերատիվ հերթապահը)` ելնելով օպերատիվ 

իրավիճակից: 
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2. Օպերատիվ հերթափոխի հանգստի և սննդի ընդունման կարգը հաստատում 

է Ծառայության ղեկավարը: 

 

Հոդված 70. Օպերատիվ հերթապահության փաստաթղթերի պահպանումը 

 

 1. Օպերատիվ հերթապահության փաստաթղթերը պետք է պահպանվեն 

համապատասխան թղթապանակներում, չհրկիզվող պահարաններում, իսկ 

օպերատիվ առաջնայնություն ունեցող փաստաթղթերը` օպերատիվ հերթափոխի 

պետի (օպերատիվ հերթապահի) մոտ: 

2. Օպերատիվ հերթապահության կազմակերպման համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի ցանկը և դրանց պահպանման, վարման ու այլ մարմինների 

փոխանցման կարգը սահմանում է Ծառայության ղեկավարը: 

3. Օպերատիվ հերթափոխի բոլոր ձևայնացված փաստաթղթերը պետք է լինեն 

կնքված, համարակալված և հաշվառված, իսկ մատյանները` նաև կարված: 

Ձևայնացված փաստաթղթերի վրա ուղղումներ չեն կատարվում. դրանք փոխարինվում 

են նորով: 

4. Հերթապահության գաղտնի փաստաթղթերը պահվում են չհրկիզվող 

պահարանում՝ առանձին դարակում, որը կնքում է օպերատիվ հերթապահը և փակում 

բանալիով, որն իր հերթին պահվում է առանձին տուփով, կնքվում նույն կնիքով և 

պահվում չհրկիզվող պահարանի մեջ: 

5. Չհրկիզվող պահարանի բանալին, ինչպես նաև կնիքը մշտապես պետք է 

գտնվեն օպերատիվ հերթապահի մոտ: 

6. Գաղտնի փաստաթղթերի ընդունում-հանձնումը, օգտագործումը, 

տեղափոխումը, փոխարինումը, ոչնչացումն իրականացվում են Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 71. Օպերատիվ հերթապահության տեխնիկական միջոցները  

 

1. Կապի միջոցները, սարքերն ու սարքավորումները (բացառությամբ 

ավտոմեքենաների վրա տեղադրվածների) պետք է գտնվեն հերթապահության 

սենյակում կամ վերջիններիս համար առանձնացված վայրում, տեղադրված լինեն 

օգտագործման համար հարմար վայրում, լինեն սարքին և մշտապես միացված, իսկ 

դրանց աշխատանքը չպետք է խանգարի հերթապահության սենյակում իրականացվող 

ծառայությանը: 

2. Պահուստային դյուրակիր ռադիոկայանները պետք է մշտապես լինեն սարքին 

և լիցքավորված: 

3. Ավտոմեքենաների վրա տեղադրված կապի միջոցները պետք է շահագործվեն 

և պահպանվեն սահմանված կարգով: 

4. Ռադիոկապի միջոցների շահագործման և պահպանման կարգը սահմանում է 

Ծառայության ղեկավարը: 

5. Հերթապահ մասի գույքը, ինչպես նաև օպերատիվ հերթապահությունում 

ընդգրկված ավտոմեքենաները հաշվառվում, ընդունվում-հանձնվում են Ծառայության 

ղեկավարի սահմանած կարգով: 

6. Հերթապահության ընթացքում օպերատիվ միջոցառումներ իրականացնելիս 

գույքի կորստի, շարքից դուրս գալու դեպքերում ձեռնարկվում են միջոցներ դրանց 

փոխարինման (վերանորոգման), շարքից դուրս գալու (կորստի) պատճառների 

բացահայտման ուղղությամբ՝ այդ մասին զեկուցելով Ծառայության ղեկավարին: 

7. Օպերատիվ հերթափոխում ընդգրկված տրանսպորտային միջոցները պետք է 

գունազարդված լինեն Ծառայության տարբերանշաններով, իսկ դեպքի վայր մեկնող 

տրանսպորտային միջոցները` լրակազմված անհրաժեշտ լուսաձայնային սարքերով, 

դեպքի վայրում հետախուզություն իրականացնելու, փրկարարական աշխատանքներ 

ծավալելու և կառավարելու միջոցներով: 

8. Օպերատիվ հերթափոխում ընդգրկված տրանսպորտային միջոցների դեպքի 

վայր մեկնելու կարգը սահմանում է Ծառայության ղեկավարը: 

9. Օպերատիվ հերթափոխում ընդգրկված տրանսպորտային միջոցների 

վերանորոգումը, տեխնիկական զննումը, օպերատիվ հերթապահությունից հանելն 

իրականացվում են Ծառայության ղեկավարի հրամանով: 
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Հոդված 72. Ահազանգերի սպասարկումը 

 

1. ՃԿԿ-ում և տարածքային բաժնում քաղաքացիների և այլ անձանց կողմից 

ահազանգերի սպասարկումը, տեղեկատվության ընդունումը, գրանցումը, 

փոխանցումը, վերադաս հրամանատարների հրամանների, կարգադրությունների 

կատարումը օպերատիվ հերթափոխի կողմից իրականացվում են սույն կանոնագրքի 

պահանջներով և Ծառայության ղեկավարի սահմանած կարգով: 

 

Հոդված 73. Օպերատիվ հերթափոխի գործունեության փոփոխությունները 

 

1. Ծառայության համակարգում կառուցվածքային, հաստիքապաշտոնային 

փոփոխությունների դեպքում, ինչպես նաև ծառայողական անհրաժեշտությունից 

ելնելով՝ սույն կանոնագրքում բերված պահանջները, օպերատիվ հերթափոխի 

գործառույթները, ներգրավված անձանց իրավասությունները, պարտավորություններն 

ու պատասխանատվությունը կարող են փոփոխվել օրենքով սահմանված կարգով: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  12 

 ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՀԵՐԹԱՓՈԽՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ 

ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հոդված 74. Օպերատիվ հերթափոխի պետի (օպերատիվ հերթապահի) 

պատասխանատվությունը, իրավասությունները և պարտականությունները 

 

1. Օպերատիվ հերթափոխի պետը (օպերատիվ հերթապահը) խաղաղ և 

պատերազմի ժամանակ պատասխանատու է` 

1) ստացվող և հաղորդվող տեղեկատվության ճշգրիտ ընդունման, գրանցման 

(փոխանցման), ստեղծված իրավիճակի գնահատման և ժամանակին ղեկավարությանը 

զեկուցելու ու շահագրգիռ ատյաններին (անձանց) իրազեկելու համար. 

2) ստացված կարգադրությունները, հրամանները, ինչպես նաև սույն 

կանոնագրքով  նշված պահանջները ժամանակին և ճիշտ կատարելու համար. 

3) ահազանգողին վերաբերող տվյալների, հաղորդագրությունների, արտակարգ 

իրավիճակը (դեպքը, պատահարը) բնութագրող տեղեկությունների ընդունման, ճիշտ և 

ընթեռնելի գրանցման, գնահատման և համարժեք որոշումներ կայացնելու համար. 

4) ըստ նախնական տվյալների՝ ստեղծված իրավիճակի ճիշտ գնահատման, 

տվյալների ճշգրտման` այլ աղբյուրներից (հավաստի, լիազորված) տվյալներ ձեռք 

բերելու համար. 

5) արձագանքող և շահագրգիռ ծառայությունների պաշտոնատար անձանց 

իրազեկման համար. 

6) փրկարարական և այլ հերթապահ ծառայությունների արձագանքումը 

ժամանակին կազմակերպելու, վերջիններիս ստեղծված իրավիճակը ճիշտ 

ներկայացնելու և նրանց միջև փոխգործողությունների կազմակերպման համար.  

7) վերադաս պետերի հրամանները, կարգադրությունները, 

հանձնարարությունները ժամանակին և պատշաճ կատարելու, իսկ այս կամ այն 

պատճառով դրանք չկատարելու դեպքում` նրանց ժամանակին իրազեկման համար. 

8) Ծառայության ղեկավարի կարգադրությամբ` պետական կառավարման 

մարմինների ղեկավար կազմի ազդարարման, Ծառայության անձնակազմի 

ազդարարման և հավաքի կազմակերպման համար. 

9) Ծառայության կողմից սահմանված պաշտոնատար անձանց արտակարգ 

իրավիճակի առաջացման (սպառնալիքի), դեպքերի, պատահարների առաջացման 

դեպքում ստեղծված իրավիճակի և ձեռնարկված միջոցառումների ճիշտ և ամփոփ 

ներկայացման համար. 

10) արտակարգ իրավիճակի (դեպքի, պատահարի) հետևանքների վերացման 

գործընթացին (ավարտին) իրազեկ լինելու, հավաստի աղբյուրներից անհրաժեշտ 

տեղեկությունների ձեռքբերման, գրանցման, ձևակերպման և շահագրգիռ ատյաններին 

(անձանց) ժամանակին ներկայացման (զեկուցման, փոխանցման) համար. 

11) հերթապահության գաղտնի փաստաթղթերն օգտագործելու և պահպանելու 

համար. 
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12) օպերատիվ հերթափոխի խնդրադրման, դեպքի վայր մեկնող օպերատիվ 

խմբին խնդրադրման և դեպքի վայրում անհրաժեշտ գործողությունների 

իրականացման համար. 

13) օպերատիվ հերթափոխում ընդգրկված անձնակազմի համալրվածության, 

պատրաստականության և արհեստավարժության համար. 

14) հերթապահությունը սահմանված կարգով ընդունման-հանձնման համար. 

15) հերթապահության գույքի, սարքերի և սարքավորումների առկայության, 

սահմանված կարգով դրանց շահագործման և սարքինության համար. 

16) հերթապահության փաստաթղթերի առկայության և ճիշտ վարման համար. 

17) հերթապահության սենյակում մաքրություն և կարգ ու կանոն ապահովելու 

համար: 

2. Օպերատիվ հերթափոխի պետը (օպերատիվ հերթապահը) ենթարկվում է 

Ծառայության ղեկավարին, կամ նրա լիազորած անձին: 

3. Օպերատիվ հերթափոխի պետին (օպերատիվ հերթապահին) ` 

1) ենթարկվում են օպերատիվ հերթափոխի անձնակազմը, իսկ օպերատիվ 

ծառայության հարցերով` Ծառայության հերթապահ ստորաբաժանումները. 

2) հանգստի, սննդի ընդունման, դեպքի վայր մեկնելու ժամանակ փոխարինում է 

ավագ դիսպետչերը: 

4. Օպերատիվ հերթափոխի պետի (օպերատիվ հերթապահի)  փոխարինումն 

իրականացվում է Ծառայության ղեկավարի սահմանած կարգով: 

5. Օպերատիվ հերթափոխի պետը (օպերատիվ հերթապահը)  ամենօրյա 

գործունեության, արտակարգ իրավիճակների, դեպքերի, պատահարների առաջացման 

(սպառնալիքի) դեպքում իրավասու է` 

1) մինչև ահազանգի աղբյուրի և ստացած տեղեկությունների վերջնական 

ճշգրտումը կազմակերպելու և իրականացնելու հերթապահ ստորաբաժանումների, 

մասնագետների արձագանքումը, ինչպես նաև ներգրավելու անհրաժեշտ թվով 

անձնակազմ, խմբեր, մասնագետներ, հաշվարկներ. 

2) տեղեկատվության ձեռքբերման, ճշգրտման, փոխանցման, փոխանակման 

նպատակով օրվա ցանկացած ժամի կապ հաստատելու Արցախի Հանրապետության 

պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ղեկավարների հետ, անհրաժեշտության դեպքում խնդրելու համապատասխան 

մասնագիտական օգնություն (աջակցություն), ուժերի և միջոցների ներգրավում. 

3) Ծառայության ղեկավարի սահմանած կարգով տրամադրելու 

տեղեկատվություն զանգվածային լրատվամիջոցներին արտակարգ իրավիճակների, 

դեպքերի և պատահարների առաջացման մասին. 

4) հեռախոսային խոսակցություններ վարելիս որոշելու զանգերին 

(ահազանգերին) անձամբ պատասխանելու առաջնայնությունը` թույլատրելով 

պատասխանելու օպերատիվ հերթափոխի անձնակազմին` անկախ ահազանգողի 

(զանգահարողի) պաշտոնեական դիրքից. 

5) վերադաս հրամանատարության տված հրամանները, կարգադրությունները, 

առաջադրանքները իր որոշմամբ բաշխելու օպերատիվ հերթափոխի անձնակազմի 

անդամների միջև, ինչպես նաև թույլատրելու նրանց արդյունքների մասին վերադաս 

հրամանատարությանը զեկուցել անձամբ. 

6) տեղեկատվության ընդունման ժամանակ, ելնելով վերջինիս 

առաջնայնությունից, հերթի դնելու կամ ժամանակի առումով տեղափոխելու 

տեղեկատվության գրանցման գործընթացը, ինչպես նաև բաշխելու տեղեկատվության 

ընդունումը, գրանցումը օպերատիվ հերթափոխի անձնակազմի միջև` ըստ շրջանների, 

ըստ ժամերի, ըստ ստորաբաժանումների, ըստ հեռախոսահամարների, ըստ 

տեղեկատվության բնույթի և այլն. 

7) չընդունելու, չգրանցելու այն ահազանգերը, որոնք վերաբերում են նույն 

հասցեում գտնվող դեպքին և չեն հաղորդում լրացուցիչ տեղեկատվություն. 

8) օպերատիվ խմբի` դեպքի վայրում երկարատև գտնվելու դեպքում կանչելու 

պահեստային հերթափոխի օպերատիվ խումբ. 

9) ճանապարհից հետ կանչելու օպերատիվ խումբը կամ ընթացքից փոխելու 

նրա մեկնման հասցեն. 

10) թույլատրելու դեպքի վայրում կատարել նկարահանումներ. 

11) զեկույցի, տեղեկատվության ընդունման, փոխանցման, փոխանակման, 

ճշգրտման, պարզաբանման նպատակով օրվա ցանկացած ժամի, հանգստի և տոն 

օրերին ահազանգելու ղեկավարությանը, ստորաբաժանումների հրամանատարներին 

(պետերին), շահագրգիռ այլ անձանց. 
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12) արգելելու օպերատիվ հերթափոխի անձնակազմի անդամներին ընդունել 

(հանձնել) հերթափոխը, երբ վերջինիս ժամանակ խախտվել են համապատասխան 

պահանջները. 

13) հանձնելու կամ ընդունելու հերթափոխը, երբ հերթափոխի անձնակազմը 

համալրված չէ` 

ա. դեպքի վայրում երկարատև գտնվելու (մեկնելու) պատճառով, 

բ. անձնակազմի անդամներից մեկի բացակայության պատճառով, եթե վերջինիս 

գործառույթում չի նախատեսված նյութական արժեքների ընդունում-հանձնում. 

14) հերթապահության օրերից դուրս արտակարգ իրավիճակների, դեպքերի, 

պատահարների հանդիպելիս իր վրա վերցնելու առաջնային օպերատիվ 

միջոցառումների, փրկարարական աշխատանքների ծավալումը և ղեկավարումը մինչև 

նրան փոխարինելը: 

6. Օպերատիվ հերթափոխի պետը (օպերատիվ հերթապահը) պարտավոր է` 

1) ժամանակին ներկայանալ ծառայության, իսկ այս կամ այն պատճառով 

չներկայանալու (չկարողանալու) դեպքում` ժամանակին իրազեկել վերադաս պետին. 

2) Ծառայության ղեկավարի սահմանած կարգով ընդունել հերթապահությունը. 

3) սահմանված ժամին ներկայանալ համապատասխան պետին` 

հերթապահության հանձնման և ընդունման զեկույցով՝ ներկայացնելով ընդունման 

ժամանակ ի հայտ եկած թերությունները, իսկ հանգստյան և տոն օրերին` տեղյակ 

պահել դրանց մասին. 

4) ծանոթանալ նախորդ օրվա հերթապահության ժամանակ գրանցված 

դեպքերին, պատահարներին, իսկ դրանց շարունակվելու դեպքում ստորագրել և 

ընդունել դեպքերի (տեղեկատվության) փոխանցման թերթիկը` հետագայում 

կատարելով այնտեղ նշված առաջադրանքները. 

5) իմանալ Արցախի Հանրապետությունում առկա վտանգավոր 

արտադրությունների, պայթուցիկ, ռադիոակտիվ, քիմիական և կենսաբանական 

վտանգավոր նյութեր օգտագործող (պահեստավորող, տեղափոխող) օբյեկտները, 

դրանց հասցեները (գտնվելու վայրերը). 

6) իմանալ Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող հերթապահ 

ծառայությունները. 

7) իմանալ Ծառայության հաշվեկշռում առկա հատուկ տեխնիկան, դրանց 

տեղակայման վայրերը, մարտական հաշվարկում գտնվող տեխնիկայի և անձնակազմի 

քանակը. 

8) իմանալ սույն կանոնագիրքը և իրավական ակտերը, որոնցով կարգավորվում 

են օպերատիվ հերթապահության և օպերատիվ հերթափոխի գործառույթները և 

գործունեությունը. 

9) իմանալ օպերատիվ հերթափոխի անձնակազմի իրավասությունները, 

պատասխանատվությունն ու պարտականությունները. 

10) իմանալ ռադիոկայաններից օգտվելու կարգն ու կանոնները, հիմնական և 

պահեստային հաճախականությունները, Ծառայության ռադիոցանցի բոլոր 

ռադիոբաժանորդներին և ռադիոկանչերը. 

11) իմանալ սահմանված մարտական ազդանշանները և դրանցով գործելու 

կարգը. 

12) ծանոթանալ հերթապահ ուժերի և միջոցների վերաբերյալ 

ստորաբաժանումների հերթապահներից ստացված օրվա ամփոփագրերին, 

ստորագրել դրանք և սահմանված ժամկետում ապահովել դրանց փոխանցումը 

շահագրգիռ պաշտոնատար անձանց. 

13) սահմանված ժամերին հետևել ռադիոկապի որակի ստուգմանը. 

14) ծանոթանալ և տեքստից ազատ հատվածում ստորագրել օտարերկրյա 

պետություններից, պետական կառավարման մարմիններից, կազմակերպություններից 

ֆաքսիմիլային կապով ստացած տեղեկատվությունը, ապահովել դրա ծանուցումը 

(իրազեկումը, փաստաթղթի փոխանցումը) շահագրգիռ պաշտոնատար անձանց. 

15) վերադաս պետին զեկուցել հերթապահության գույքի, սարքերի, 

սարքավորումների այս կամ այն պատճառով շարքից դուրս գալու մասին. 

16) վարել հերթապահության փաստաթղթերը (իր մասով). 

17) կազմակերպել օպերատիվ հերթափոխի հանգիստը և սննդի ընդունումը. 

18) ապահովել հերթապահության սենյակի մաքրությունը, նախապատրաստել 

փաստաթղթերը, գույքը` ընդունման-հանձնման. 

19) քաղաքացիների հետ շփվելիս և ահազանգերի սպասարկման ժամանակ 

լինել ներողամիտ, բարեհամբույր, հոգատար. 
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20) կատարել Ծառայության ղեկավարի հրամանով սահմանված այլ 

գործառույթներ: 

 

Հոդված 75. Ավագ դիսպետչերի պատասխանատվությունը, իրավասությունները 

և պարտականությունները 

 

1. Ավագ դիսպետչերը խաղաղ և պատերազմի ժամանակ պատասխանատու է՝ 

1) ստացվող և հաղորդվող տեղեկատվության ճշգրիտ ընդունման, գրանցման 

(փոխանցման), համապատասխան արձագանքում կազմակերպելու համար. 

2) առաջացած դեպքերի, պատահարների մասին տեղեկատվությունը 

օպերատիվ հերթափոխի պետին (օպերատիվ հերթապահին) առաջնահերթ զեկուցելու 

համար. 

3) ստացված կարգադրությունները, հրամանները, ինչպես նաև սույն 

կանոնագրքում նշված պահանջները ժամանակին և ճիշտ կատարելու համար. 

4) իր ենթակայության տակ գտնվող անձնակազմի պատրաստականության և 

արհեստավարժության համար. 

5) ահազանգողին վերաբերող տվյալների, հաղորդագրությունների, արտակարգ 

իրավիճակը (դեպքը, պատահարը) բնութագրող տեղեկությունների ընդունման, ճիշտ և 

ընթեռնելի գրանցման և օպերատիվ հերթափոխի պետին (օպերատիվ հերթապահին)  

ժամանակին զեկուցելու համար. 

6) արձագանքող և շահագրգիռ ծառայությունների ու պաշտոնատար անձանց՝ 

իր իրավասությունների սահմաններում իրազեկման համար. 

7) Ծառայության ղեկավարի, ՃԿԿ պետի և օպերատիվ հերթափոխի պետի 

(օպերատիվ հերթապահի)  հրամանները, կարգադրությունները, հանձնարարություն-

ները ժամանակին և պատշաճ կատարելու, իսկ այս կամ այն պատճառով չկատարելու 

դեպքում՝ օպերատիվ հերթափոխի պետին (օպերատիվ հերթապահին) կամ 

վերոհիշյալ պաշտոնատար անձանց ժամանակին իրազեկելու համար.  

8) օպերատիվ հերթափոխի պետի (օպերատիվ հերթապահի) կարգադրությամբ 

ՃԿԿ անձնակազմի՝ իր իրավասության սահմաններում ազդարարման համար. 

9) օպերատիվ հերթափոխի պետի (օպերատիվ հերթապահի) կարգադրությամբ 

արտակարգ իրավիճակների առաջացման (սպառնալիքի), դեպքերի, պատահարների 

առաջացման դեպքում ստեղծված իրավիճակի և ձեռնարկված միջոցառումների ճիշտ և 

ամփոփ ներկայացման համար. 

10) արտակարգ իրավիճակների (դեպքի, պատահարի) հետևանքների 

վերացման գործընթացին (ավարտին) իրազեկ լինելու համար. 

11) հերթապահությունը սահմանված կարգով ընդունել-հանձնելու համար.  

12) հերթապահության գույքի, սարքերի և սարքավորումների առկայության, 

դրանց ճիշտ շահագործման և սարքինության համար. 

13) հերթապահության փաստաթղթերի առկայության և ճիշտ վարման, դրանց 

ավարտվելու դեպքում՝ ժամանակին օպերատիվ հերթափոխի պետին (օպերատիվ 

հերթապահին) տեղյակ պահելու համար. 

14) հերթապահության սենյակում մաքրություն և կարգուկանոն ապահովելու 

համար: 

2. Ավագ դիսպետչերը ենթարկվում է օպերատիվ հերթափոխի պետին 

(օպերատիվ հերթապահին): 

3. Ավագ դիսպետչերի բացակայության, հանգստի, սննդի ընդունման ժամանակ 

նրա իրավասությունները, պատասխանատվությունն ու պարտավորությունները 

ստանձնում է դիսպետչերը: Ավագ դիսպետչերի փոխարինումն իրականացվում է 

Ծառայության ղեկավարի սահմանած կարգով: 

4. Ավագ դիսպետչերն ամենօրյա գործունեության ժամանակ, արտակարգ 

իրավիճակի, դեպքերի, պատահարների առաջացման (սպառնալիքի) դեպքում 

իրավասու է՝ 

1) հերթապահության ընդունման ժամանակ չընդունել գույքը, սարքերն ու 

սարքավորումները, եթե դրանք շարքից դուրս են եկել, լրակազմ չեն կամ դրանց 

անվանումը առկա է գույքացուցակում, սակայն ֆիզիկապես բացակայում են 

հանձնելիս, կամ ՃԿԿ պետին, նախորդ օպերատիվ հերթափոխի պետին (օպերատիվ 

հերթապահին) չի զեկուցվել դրանց անպիտանիության, լրակազմ չլինելու մասին. 

2) չընդունել, չգրանցել այն տեղեկատվությունը, որը հաղորդվում է թերի, 

տրամաբանական սխալներով, առանց համապատասխան (անհրաժեշտ) բնութագրող 

տարրերի (եթե դրանց այս կամ այն կարգի թերությունը պայմանավորված չի եղել 
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կապի վատ որակով) կամ այն դեպքում, եթե տեղեկատվությունը (ահազանգը) չի 

առնչվում Ծառայության գործառույթներին՝ նման տեղեկատվությունը գրանցել 

աշխատանքային մատյանում՝ մինչև ճշտված տեղեկատվություն ստանալը. 

3) չընդունել, չգրանցել այն ահազանգերը, որոնք վերաբերում են նույն հասցեում 

գտնվող դեպքին և չեն հաղորդում լրացուցիչ տեղեկատվություն. 

4) արտակարգ իրավիճակների առաջացման վերաբերյալ  ահազանգ գրանցելիս, 

այն դեպքում, երբ ահազանգողի (ահազանգողների) կողմից այս կամ այն պատճառով 

չեն տրվում (կամ այս կամ այն պատճառով չի հաջողվում ձեռք բերել) բավարար 

տեղեկություններ դեպքերի, պատահարների բնույթի, ծավալի, հնարավոր տարածման 

ուղղությունների մասին կամ իրավիճակը պատկերացնելու և հստակ որոշում 

կայացնելու համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ, ներգրավել անհրաժեշտ 

քանակությամբ հրշեջ-փրկարարական հաշվարկներ, հատուկ տեխնիկա՝ իր 

հայեցողությամբ, ելնելով մասնագիտական փորձից և հնարավոր իրավիճակի հետագա 

զարգացումը կանխելու սկզբունքից, վերջիններիս դեպքի վայր մեկնելու 

անհրաժեշտությունը վերանալու դեպքում՝ վերադարձնել մշտական տեղակայման 

վայրեր. 

5) հրդեհաշիջման գործընթացը ղեկավարելու ժամանակ իր հայեցողությամբ 

հանձնարարել դիսպետչերին հրդեհների առաջացման վերաբերյալ այլ ահազանգերի 

սպասարկումը՝ անհրաժեշտ ստորաբաժանումների արձագանքման կազմակերպումը, 

սակայն նախապես ծանոթանալով նոր ահազանգի (ահազանգերի) բնույթին, ինչպես 

նաև հանձնարարել դիսպետչերին՝ իր փոխարեն գրառել ռադիոկապով հաղորդվող 

տեղեկատվությունը, հետաձգել կամ հանձնարարել դիսպետչերին ընդունել 

շրջաններից ստացվող տեղեկագրությունները. 

6) ռադիոեթերից օգտվող բաժանորդներից պահանջել փրկարարական 

աշխատանքների ընթացքում ազատել եթերը մինչև անհրաժեշտ աշխատանքների 

վերանալը. 

7) կապի բացակայության դեպքում ստացիոնար և շարժական ռադիոկայանների 

հետ կապ հաստատելու նպատակով անհրաժեշտ ժամանակահատվածով ներգրավել 

ծառայության ստորաբաժանումների ստացիոնար և շարժական ռադիոկայանները, 

դրանց միջոցով փոխանցել և ստանալ օպերատիվ տեղեկատվություն. 

8) արտակարգ իրավիճակների հետագա տարածումը կանխելու նպատակով, 

ստեղծված հնարավոր իրավիճակի վերջնական գնահատումից հետո, ահազան-

գողներին, ելնելով նրանց տարիքից, ֆիզիկական կարողություններից, հոգեկան 

վիճակից, տալ ցուցումներ, խորհուրդներ՝ արտակարգ  իրավիճակների զարգացումը 

կանխելու, մարդկանց կյանքի և առողջության անվտանգությունն ապահովելու 

ուղղությամբ. 

9) կատարել  փրկարարական  աշխատանքներ իրականացնող, պարապմունք-

ներում այլ աշխատանքների ներգրավված  մարտական հաշվարկների տեղահանում և 

տեղափոխում այլ հասցեով փրկարարական աշխատանքներ կատարելու. 

10) արտակարգ իրավիճակի առաջացման (սպառնալիքի) վերաբերյալ 

ահազանգ ստանալու դեպքում, առանց ահազանգի իսկությունը ստուգելու, 

կազմակերպել համապատասխան արձագանքում. 

11) մինչ փրկարարական ուժերի աշխատանքի վայր հասնելը համապատաս-

խան մարմիններից պահանջել տարածքի հոսանքազրկում, գազազրկում, ջրազրկում, 

ոստիկանության ներկայացուցիչներ, շտապ օգնության բրիգադներ և այլն: 

5. Ավագ դիսպետչերը պարտավոր է՝  

1) ժամանակին ներկայանալ ծառայության, չներկայանալու (չկարողանալու) 

դեպքում՝ նախօրոք իրազեկել ՃԿԿ պետին. 

2) սահմանված կարգով ընդունել հերթապահությունը.  

3) իմանալ սույն կանոնագիրքը և այլ իրավական ակտեր, որոնցով սահմանվում 

են Ծառայության գործառույթներն ու գործունեությունը. 

4) իմանալ ռադիոկայաններից  օգտվելու կարգն ու կանոնները, հիմնական և 

պահեստային հաճախականությունները, Ծառայության ռադիոցանցի բոլոր 

բաժանորդներին և նրանց ռադիոկանչերը.  

5) հսկել կապի ստուգման գործընթացը, ռադիոկապի ստուգման ամփոփագրի 

լրացումը, ընդունել ամփոփագրերը, զեկուցել օպերատիվ հերթափոխի պետին 

(օպերատիվ հերթապահին), կապի բացակայության դեպքում՝ միջոցներ ձեռնարկել 

վերականգնման ուղղությամբ. 

6) իր պարտականությունները պատշաճ կատարելու նպատակով ձեռքի տակ 

ունենալ համապատասխան փաստաթղթեր, որոնցում նշված են՝ 
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ա. Ծառայության բոլոր ստորաբաժանումների տեղակայման վայրերը, 

բ. Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող հերթապահ և 

փրկարարական ծառայությունները, նրանց աշխատանքային ժամերը, գործառույթները 

և պատասխանատվության ոլորտները, նրանց հետ կապ հաստատելու ձևերը, 

գ. պարապմունքների, այլ աշխատանքներ կատարելու մեկնած հրշեջ 

հաշվարկների գտնվելու վայրը, 

դ. կարևորագույն և պայթունավտանգ օբյեկտների անվանումները, դրանց 

գտնվելու հասցեները, օբյեկտների հրդեհաշիջման բնութագրերը, 

ե. հաշվարկում առկա Ծառայության հրշեջ-փրկարարական ուժերի և 

միջոցների քանակն ու բաշխվածությունը, ինչպես նաև դրանց շարքից դուրս գալու 

պատճառները, վերանորոգման աշխատանքների տևողությունը, մարտական 

հաշվարկից հանելու և վերադառնալու ժամերը, 

զ. ռադիոկապ (հեռախոսակապ) չունեցող ստորաբաժանումները և նրանց հետ 

կապվելու միջոցները, 

է. ցանկացած բնույթի ահազանգ ստանալիս սահմանված կարգով գրանցել և 

զեկուցել օպերատիվ հերթափոխի պետին (օպերատիվ հերթապահին), 

ը. ապահովել տեղեկատվության, հեռախոսագրերի, հրամանների, 

կարգադրությունների փոխանցումը, 

թ. կարգի բերել հերթապահության սենյակը, փաստաթղթերը, գույքը՝ 

նախապատրաստելով ընդունման-հանձնման, 

ժ. քաղաքացիների հետ շփվելիս և ահազանգերի սպասարկման ժամանակ լինել 

ներողամիտ, բարեհամբույր, հոգատար: 

 

Հոդված 76. Դիսպետչերի պատասխանատվությունը, իրավասությունները և  

պարտականությունները 

 

1. Դիսպետչերը խաղաղ և պատերազմի ժամանակ պատասխանատու է՝ 

1) սահմանված կարգով ահազանգերի սպասարկման համար.  

2) ստացվող և հաղորդվող տեղեկատվության ճշգրիտ  ընդունման, գրանցման 

(փոխանցման), համապատասխան արձագանքում կազմակերպելու համար.  

3) արտակարգ իրավիճակի ընթացքի ճիշտ ղեկավարման համար.  

4) օպերատիվ հերթափոխի պետին (օպերատիվ հերթապահին), ավագ 

դիսպետչերին (շրջաններում՝ նաև շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի 

պետին) դեպքերի, պատահարների մասին տեղեկատվությունը ժամանակին 

զեկուցելու համար.  

5) ստացված կարգադրությունները, հրամանները, ինչպես նաև սույն 

կանոնագրքի պահանջները ժամանակին և ճիշտ  կատարելու համար. 

6) ահազանգողին վերաբերող տվյալների, հաղորդագրությունների, արտակարգ 

իրավիճակը (դեպքը, պատահարը) բնութագրող տեղեկությունների ընդունման ճիշտ և 

ընթեռնելի գրանցման և օպերատիվ հերթափոխի պետին (օպերատիվ հերթապահին), 

(շրջաններում՝ նաև շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի պետին) 

ժամանակին զեկուցելու համար. 

7) արձագանքող և շահագրգիռ ծառայությունների և պաշտոնատար անձանց՝ իր 

իրավասությունների սահմաններում իրազեկման համար. 

8) օպերատիվ հերթափոխի պետի (օպերատիվ հերթապահի), (շրջաններում՝ 

շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի պետի) կարգադրությամբ 

անձնակազմի՝ իր իրավասության սահմաններում ազդարարման և հավաքի 

կազմակերպման համար. 

9) արտակարգ իրավիճակի (դեպքի, պատահարի) հետևանքների վերացման 

գործընթացին (ավարտին) իրազեկ լինելու համար. 

10) հերթապահությունը սահմանված կարգով ընդունել–հանձնելու համար. 

11) հերթապահության գույքի, սարքերի և սարքավորումների առկայության, 

սահմանված կարգով դրանց շահագործման և սարքինության համար. 

12) հերթապահության  փաստաթղթերի առկայության և ճիշտ վարման, դրանց 

ավարտվելու դեպքում՝ ժամանակին օպերատիվ հերթափոխի պետին (օպերատիվ 

հերթապահին), (շրջաններում՝ նաև շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի 

պետին) տեղյակ պահելու համար. 

13) հերթապահության սենյակում մաքրություն և կարգուկանոն ապահովելու 

համար: 
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2. Դիսպետչերն ամենօրյա գործունեության ժամանակ, արտակարգ իրավիճակ-

ների, դեպքերի, պատահարների առաջացման (սպառնալիքի) դեպքում իրավասու է՝ 

1) չընդունել, չգրանցել այն տեղեկատվությունը, որը հաղորդվում է թերի, 

տրամաբանական սխալներով, առանց համապատասխան (անհրաժեշտ) բնութագրող 

տարրերի (եթե դրանց այս կամ այն կարգի թերությունը պայմանավորված չի եղել 

կապի վատ որակով) կամ այն դեպքում, եթե տեղեկատվությունը (ահազանգը) չի 

առնչվում Ծառայության գործառույթներին՝ նման տեղեկատվությունը գրանցել 

աշխատանքային մատյանում՝ մինչև ճշտված տեղեկատվություն ստանալը. 

2) չընդունել, չգրանցել այն ահազանգերը, որոնք վերաբերում են նույն հասցեում 

գտնվող դեպքին և չեն հաղորդում լրացուցիչ տեղեկատվություն. 

3) արտակարգ իրավիճակների առաջացման վերաբերյալ ահազանգ գրանցելիս, 

այն դեպքում, երբ ահազանգողի (ահազանգողների) կողմից այս կամ այն պատճառով 

չեն տրվում (կամ այս կամ այն պատճառով չի հաջողվում ձեռք բերել) բավարար 

տեղեկություններ՝ դեպքերի, պատահարների բնույթի, ծավալի, հնարավոր տարածման 

ուղղությունների մասին կամ իրավիճակը պատկերացնելու և հստակ որոշում 

կայացնելու համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ, ներգրավել անհրաժեշտ 

քանակությամբ հրշեջ-փրկարարական հաշվարկներ, հատուկ տեխնիկա՝ իր 

հայեցողությամբ, ելնելով մասնագիտական փորձից և հնարավոր իրավիճակի հետագա 

զարգացումը կանխելու սկզբունքից, վերջիններիս դեպքի վայր մեկնելու 

անհրաժեշտությունը վերանալու դեպքում՝ վերադարձնել մշտական տեղակայման 

վայրեր՝ առանց համապատասխան ստորաբաժանումների պետերին 

(հրամանատարներին) տեղյակ պահելու. 

4) արտակարգ իրավիճակների վերաբերյալ ահազանգ ստանալիս ռադիոեթերից 

օգտվող բաժանորդներից պահանջել ազատել եթերը կամ անցնել պահուստային 

ալիքների վրա՝ մինչև հրդեհաշիջման ավարտը. 

5) միաժամանակ մի քանի արտակարգ իրավիճակների առաջացման 

վերաբերյալ ահազանգ ստանալիս արձագանքման կազմակերպումը դնել հերթի՝ 

ելնելով դրանց բնույթից և բարդությունից, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝  

ներգրավել շրջանի հրշեջ ստորաբաժանումները. 

6) կապի բացակայության դեպքում փրկարարական աշխատանքներում 

ընդգրկված ստորաբաժանումների ստացիոնար և շարժական ռադիոկայանների հետ 

կապ հաստատելու նպատակով անհրաժեշտ ժամանակահատվածով ներգրավել 

Ծառայության այլ ստորաբաժանումների ստացիոնար և շարժական ռադիոկայանները, 

դրանց միջոցով փոխանցել և ստանալ օպերատիվ տեղեկատվություն. 

7) արտակարգ իրավիճակների առաջացման սպառնալիքի վերաբերյալ 

ահազանգ ստանալու դեպքում, արտակարգ իրավիճակների հետագա տարածումը 

կանխելու նպատակով, ստեղծված հնարավոր իրավիճակի վերջնական գնահատումից 

հետո ահազանգողներին, ելնելով նրանց տարիքից, ֆիզիկական կարողություններից, 

հոգեկան վիճակից, տալ ցուցումներ, խորհուրդներ՝ արտակարգ  իրավիճակների 

զարգացումը  կանխելու, մարդկանց կյանքի անվտանգությունն ապահովելու   

ուղղությամբ. 

8) կատարել  փրկարարական  աշխատանքներ իրականացնող, պարապմունք-

ներում այլ աշխատանքների ներգրավված  մարտական հաշվարկների տեղահանում և 

տեղափոխում այլ հասցեով փրկարարական աշխատանքներ կատարելու.  

9) արտակարգ իրավիճակների առաջացման (սպառնալիքի) վերաբերյալ 

ահազանգ ստանալու դեպքում, առանց իսկությունը ստուգելու, կազմակերպել 

համապատասխան արձագանքում. 

10) մինչև հաշվարկների դեպքի վայր հասնելը համապատասխան 

ծառայություններից պահանջել տարածքի հոսանքազրկում, գազազրկում, ջրազրկում, 

ոստիկանության ներկայացուցիչներ, շտապօգնության բրիգադներ և այլն. 

11) օպերատիվ հերթափոխի պետի (օպերատիվ հերթապահի) միջոցով 

դադարեցնել ավագ դիսպետչերի հանգիստը, սննդի ընդունումը: 

3. Դիսպետչերը պարտավոր է ՝ 

1) ժամանակին ներկայանալ ծառայության, չներկայանալու (չկարողանալու) 

դեպքում՝ ժամանակին իրազեկել օպերատիվ հերթափոխի պետին (օպերատիվ հեր-

թապահին), (շրջաններում՝ շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի պետին).  

2) սահմանված կարգով ընդունել հերթապահությունը. 

3) իմանալ սույն կանոնագիրքը և այլ իրավական ակտեր, որոնցով համա-

կարգվում և կարգավորվում  են ծառայության գործառույթներն ու գործունեությունը. 
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4) իմանալ ռադիոկայաններից օգտվելու կարգն ու կանոնները, հիմնական և 

պահեստային հաճախականությունները, ծառայության ռադիոցանցի բոլոր ռադիոբա-

ժանորդներին և նրանց ռադիոկանչերը. 

5) անցկացնել կապի ստուգում հերթապահ ստորաբաժանումների և ուղիղ կապ 

ունեցող բաժանորդների հետ, սահմանված կարգով լրացնել ռադիոկապի ստուգման և 

ստորաբաժանումների ամփոփագրերը, բլանկները, ստորագրել ամփոփագրերի, 

բլանկների համապատասխան տողում և արդյունքների մասին զեկուցել ավագ 

դիսպետչերին (շրջաններում՝ օպերատիվ հերթափոխի պետին (օպերատիվ 

հերթապահին) և շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի պետին)՝ հանձնելով 

նրան ամփոփագրերը, կապի բացակայության դեպքում՝ միջոցներ ձեռնարկել կապի 

վերականգնման ուղղությամբ. 

6) իր պարտականությունները պատշաճ կատարելու նպատակով ունենալ 

համապատասխան փաստաթղթեր, որոնցում նշված են՝ 

ա. փրկարարական ստորաբաժանումների տեղակայման վայրերը, 

բ. Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող հերթապահ  

ծառայությունները, նրանց աշխատանքային ժամերը, գործառույթները և 

պատասխանատվության ոլորտները, նրանց հետ կապ հաստատելու միջոցները, 

գ. պարապմունքների, այլ աշխատանքներ կատարելու մեկնած հրշեջ 

հաշվարկների գտնվելու վայրը, 

դ. «Բարձր կանչի» անվանումները, դրանց գտնվելու հասցեները, օբյեկտների 

բնութագրական տվյալները՝ հրդեհաշիջման տեսանկյունից, 

ե. ռադիոկապ (հեռախոսակապ) չունեցող հրշեջ փրկարարական 

ստորաբաժանումները և նրանց հետ կապվելու ձևերը. 

7) ցանկացած բնույթի ահազանգ ստանալիս սահմանված կարգով գրանցել և 

զեկուցել օպերատիվ հերթափոխի պետին (օպերատիվ հերթապահին), (շրջաններում՝ 

նաև շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի պետին). 

8) կապի միջոցներով ապահովել տեղեկատվության, հեռախոսագրերի, 

հրամանների, կարգադրությունների փոխանցումը՝ սահմանված կարգով. 

9) վարել հերթապահության փաստաթղթերը՝ սահմանված կարգով. 

10) կարգի բերել հերթապահության սենյակը, փաստաթղթերը, գույքը՝ 

նախապատրաստելով ընդունման–հանձնման. 

11) քաղաքացիների հետ շփվելիս և ահազանգերի սպասարկման ժամանակ 

լինել ներողամիտ, բարեհամբույր և հոգատար: 

 

Հոդված 77. Օպերատիվ խմբում ընդգրկված անձնակազմի գործառույթները և 

իրավասությունները 

  

1. Օպերատիվ հերթապահությունում ընդգրկված և աղետներին արձագանքող 

օպերատիվ խմբի գործառույթներն են` 

1) արտակարգ իրավիճակի (դեպքերի, պատահարների) վայրում 

հետախուզության իրականացումը, ստեղծված իրավիճակի գնահատումը, զեկուցումը 

Ծառայության ղեկավարին և տեղեկացումը օպերատիվ հերթապահին ու շրջանային 

արտակարգ իրավիճակների բաժնի պետին. 

2) արտակարգ իրավիճակի (դեպքերի, պատահարների) վայրում առաջնային 

օպերատիվ միջոցառումների իրականացումը` ուղղված մարդկանց կյանքի, պետական 

և մասնավոր գույքի (նյութական այլ արժեքների) փրկմանը, արտակարգ իրավիճակի 

(դեպքի, պատահարի) հետագա տարածման կանխմանը. 

3) փրկարարական, կանխարգելիչ, վերականգնողական աշխատանքների 

ծավալման համար անհրաժեշտ ուժերի և միջոցների ներգրավումը. 

4) օպերատիվ հերթափոխի պետին (օպերատիվ հերթապահին) արտակարգ 

իրավիճակի (դեպքի, պատահարի) վերաբերյալ ճշգրիտ, անխափան, յուրաժամկետ 

տեղեկությունների տրամադրումը (զեկուցումը). 

5) փրկարարական և վերականգնողական աշխատանքների կազմակերպումն ու 

ղեկավարումը: 

2. Աղետներին արձագանքող օպերատիվ խմբի պետը ենթարկվում է 

Ծառայության ղեկավարին կամ նրա կողմից լիազորված անձին, իսկ դեպքի վայրում` 

արտակարգ իրավիճակի (դեպքի, պատահարի) ղեկավարումը ստանձնած, 

Ծառայության ավելի բարձր խմբի պաշտոն զբաղեցնող անձանց: Նրան են ենթարկվում 

օպերատիվ խմբի ողջ անձնակազմը, իսկ օպերատիվ ծառայության հարցերով` դեպքի 

վայր ժամանած բոլոր հերթապահ փրկարարական ստորաբաժանումները: 
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3. Արտակարգ իրավիճակի (դեպքի, պատահարի) վայրում օպերատիվ խմբի 

պետից բարձր պաշտոնատար անձինք են Ծառայության ղեկավարը, փրկարարական 

աշխատանքների ղեկավարների պարտականությունները ստանձնած վերադաս այլ 

պաշտոնատար անձինք: 

4. Այն դեպքերում, երբ դեպքի վայր են ժամանել պետական կառավարման և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարներն ու ի պաշտոնե ստանձնել 

արտակարգ իրավիճակի ղեկավարումը, օպերատիվ խմբի պետը ենթարկվում է նաև 

նրանց: 

5. Օպերատիվ խմբի պետի փոխարինումը դեպքի վայրում իրականացվում է 

Ծառայության ղեկավարի սահմանած կարգով: 

6. Օպերատիվ խմբի պետն արտակարգ իրավիճակի, դեպքերի, պատահարների 

վայրում իրավասու է` 

1) մինչև շտապ օգնության բրիգադի ժամանելը ցուցաբերելու առաջին 

բուժօգնություն. 

2) կանչելու դեպքի վայր Ծառայության բուժօգնության ստորաբաժանում կամ 

շտապ բուժօգնության բրիգադ. 

3) արտակարգ իրավիճակի, դեպքի, պատահարի հետագա տարածումը 

կանխելու, փրկարարական գործողություններ ծավալելու, հետախուզություն 

իրականացնելու և ստեղծված իրավիճակը գնահատելու նպատակով` 

ա. առանց սեփականատերի համաձայնության մուտք գործելու ցանկացած 

տարածք` անկախ սեփականության ձևից, 

բ. իրականացնելու գործողություններ, որոնց հետևանքով կարող է նյութական 

վնաս պատճառվել ուրիշի գույքին, ունեցվածքին՝ հանգեցնելով դրանց մասնակի կամ 

ամբողջական ոչնչացմանը, 

գ. արտակարգ իրավիճակի, դեպքի, պատահարի վայրից (մերձակա տարածք-

ներից) տարահանելու մարդկանց, ինչպես նաև արգելելու այդ վայրին մոտենալը, 

դ. ներգրավելու անցորդներին, բնակիչներին, պետական և տեղական ինքնա-

կառավարման մարմիններին, կազմակերպություններին և բնակչությանը պատկանող 

տրանսպորտային միջոցները, գույքը (գործիքները, սարքերը, սարքավորումները, 

բուժական միջոցները), կապի միջոցները, էլեկտրաէներգիան, ջուրը, 

ե. անձամբ կապ հաստատելու շահագրգիռ ծառայությունների հետ, 

պահանջելու անհրաժեշտ քանակի և տեսակի օգնություն, 

զ. չմոտենալ արտակարգ իրավիճակի, դեպքի, պատահարի վայրին, եթե վտանգ 

է սպառնում իր կյանքին և առողջությանը, 

է. տեղափոխելու, տեղաշարժելու, ձևափոխելու, իր իրավասության 

սահմաններում կատարելու այլ գործողություններ հետաքննչական արժեք 

ներկայացնող գույքի, փաստաթղթերի, իրերի, առարկաների, զինամթերքի նկատմամբ. 

4) տուժածների, զոհվածների, ներգրավված տրանսպորտային միջոցների, 

մասնակից պաշտոնատար անձանց մասին ձեռք բերելու տեղեկություններ, տվյալներ, 

նաև արտակարգ իրավիճակի, դեպքի, պատահարի առաջացման պատճառներին 

վերաբերող այլ օպերատիվ տեղեկատվություն ինչպես մասնակից լիազորված 

մարմիններից (ներկայացուցիչներից), այնպես էլ տուժածներից, ականատեսներից, այլ 

աղբյուրներից. 

5) օպերատիվ իրավիճակից ելնելով՝ արգելելու արտակարգ իրավիճակի, 

դեպքի, պատահարի վայրում քաղաքացիների, զանգվածային լրատվամիջոցների 

կողմից ֆոտոտեսախցիկով, բջջային հեռախոսով և այլ միջոցներով նկարահանումներ 

կատարելը. 

6) Ծառայության ղեկավարի սահմանած կարգով տրամադրելու 

տեղեկատվություն զանգվածային լրատվության միջոցներին. 

7) կապի բացակայության դեպքում արտակարգ իրավիճակի, դեպքի, 

պատահարի վերաբերյալ ՃԿԿ, այլ շահագրգիռ ծառայություններ տեղեկություններ 

փոխանցելու, դեպքի վայր ուժեր և միջոցներ ներգրավելու (նրանցից ստանալու) 

նպատակով թողնելու դեպքի վայրը (հանձնարարելու տեղակալին), օգտագործելու այդ 

նպատակով օպերատիվ մեքենան, ցանկացած տրանսպորտային այլ միջոցներ` 

անկախ սեփականության ձևից. 

8) արտակարգ իրավիճակը, դեպքը նշված հասցեում չհայտնաբերելու դեպքում 

վերադառնալու մշտական տեղակայման վայր կամ, իր հայեցողությամբ, շարունակելու 

ընթացքը` հավանական հասցեի (վայրի) որոնման ուղղությամբ. 
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9) զբաղեցնելու Ծառայության հիմնական և պահեստային ռադիոալիքները, 

դրանք բաշխելու արտակարգ իրավիճակի հետևանքների վերացմանը մասնակից 

փրկարարական ստորաբաժանումների միջև: 

 

Հոդված 78. Ծառայության շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժինների 

օպերատիվ հերթապահության կազմակերպման կարգը 

 

1. Ծառայության շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժիններում 

օպերատիվ  հերթապահությունը   կազմակերպվում  և իրականացվում է սույն 

կանոնագրքի 64-73-րդ հոդվածների պահանջներով և Ծառայության ղեկավարի 

սահմանած կարգով: 

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  10 

 ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  13 

 ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

Հոդված 79. Արտակարգ իրավիճակների դասակարգումը ըստ կառավարման 

մակարդակների 

 

1.Արտակարգ իրավիճակները ըստ կառավարման մակարդակների դասակարգ-

վում են հետևյալ խմբերի` օբյեկտային, համայնքային, շրջանային, հանրապետական. 

1) օբյեկտային` որևէ օբյեկտի տարածքում ծագած արտակարգ իրավիճակ, որի 

հետևանքների վերացման աշխատանքների իրականացումը պահանջում է տվյալ 

օբյեկտի ուժերի և միջոցների ներգրավում. 

2) համայնքային` որևէ օբյեկտի կամ համայնքի տարածքում ծագած արտակարգ 

իրավիճակ, որի հետևանքների վերացման աշխատանքների իրականացումը 

պահանջում է տվյալ համայնքի ուժերի և միջոցների ներգրավում. 

3) շրջանային` որևէ օբյեկտի կամ համայնքային տարածքում ծագած 

արտակարգ իրավիճակ, որի հետևանքների վերացման աշխատանքների 

իրականացումը պահանջում է տվյալ շրջանի ուժերի և միջոցների ներգրավում. 

4) հանրապետական` որևէ օբյեկտի կամ համայնքի տարածքում ծագած 

արտակարգ իրավիճակ, որի հետևանքների վերացման աշխատանքների 

իրականացումը պահանջում է հանրապետական ուժերի և միջոցների ներգրավում: 

2. Կառավարման բոլոր մակարդակներում փրկարարական աշխատանքների 

անմիջական ղեկավարումն իրականացնում են համապատասխան փրկարարական 

ստորաբաժանումների ղեկավարները, իսկ փրկարարական և անհետաձգելի 

վթարավերականգնողական աշխատանքների համակարգումն ու ընդհանուր 

ղեկավարումն իրականացնում են քաղաքացիական պաշտպանության 

համապատասխան պետերը, որոնք անհրաժեշտության դեպքում ստեղծում են 

ժամանակավոր կառավարման մարմիններ: 

3. Կառավարման գործընթացի իրականացման և այդ գործընթացի կայունության 

ու անընդհատության ապահովման համար ստեղծվում են մի շարք կառավարման 

կետեր (հիմնական, պահեստային, քաղաքային, արտաքաղաքային, կրկնորդ, 

շարժական և հրամանատարական): 

 

Հոդված 80. Կառավարման կետերը 

 

1. Ստորաբաժանումների ղեկավարման համար ստեղծվում են կառավարման, 

թիկունքային կառավարման և կառավարման դիտարկման կետեր:   

2. Ստորաբաժանումների կառավարման կետերը տեղակայվում են իրենց 

ղեկավարող քաղաքացիական պաշտպանության պետերի կառավարման կետին  

հնարավորինս մոտ: 

3. Ստորաբաժանումների կառավարման կետերում տեղակայվում և աշխատում 

է տվյալ ստորաբաժանումների ղեկավար կազմը՝ իրեն ենթակա ծառայողների հետ: 

4. Ղեկավարը, որն իր վրա է վերցրել ղեկավարումը, այդ մասին զեկուցում է 

վերադաս պետին, ինչպես նաև այդ մասին հայտնում է ենթականերին և 

համագործակցող ստորաբաժանումներին: 
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5. Կառավարման կետը ծավալվում է ստորաբաժանման գործողությունների 

հիմնական ուղղությամբ այն հեռավորության վրա, որ հնարավոր լինի կազմակերպելու 

անընդմեջ ղեկավարում: 

6. Թիկունքային կառավարման կետը ստեղծվում է նյութատեխնիկական ապա-

հովման և պետական ռեզերվների ստորաբաժանումների ղեկավարման նպատակով: 

7. Թիկունքային կառավարման կետում տեղակայվում և աշխատում են 

նյութատեխնիկական ապահովման և պետական ռեզերվների վարչության ստորաբա-

ժանումները և այն ստորաբաժանումները, որոնք ընդգրկված չեն կառավարման կետի 

կազմում: 

8. Թիկունքային կառավարման կետը ղեկավարում է նյութատեխնիկական 

ապահովման և պետական ռեզերվների վարչության պետը: 

9. Կառավարման կետերը պետք է ծավալվեն ստորաբաժանման ղեկավարի 

նշած տեղերում (հաշվի առնելով տարածքի պաշտպանիչ հատկությունները ծածուկ 

տեղերում) և պատերազմական ժամանակաշրջանում պետք է մանրակրկիտ 

քողարկվեն: 

10. Ստորաբաժանումների կառավարման կետը պետք է ապահովված լինի 

ղեկավարների, ինչպես նաև իրենց ենթակաների և համագործակցող 

ստորաբաժանումների միջև հուսալի կապով: 

11. Ստորաբաժանումների կառավարման բոլոր կետերը պետք է ունենան 

հուսալի կապ միմյանց միջև և ստորաբաժանումների ղեկավարումն ապահովեն 

ցանկացած իրավիճակում, տեղում և տեղաշարժման ժամանակ: 

12. Կառավարման կետերի ստեղծման ժամանակ պետք է պատրաստվեն 

թաքստոցներ` անձնակազմի, մեքենաների և կապի միջոցների համար, ինչպես նաև 

դիտարկման համար նախատեսված կետեր: 

13. Ռազմական դրության ժամանակ չի թույլատրվում տեղադրել ցուցանշաններ 

և ուղեփակոցներ, որոնք կարող են ապաքողարկել կառավարման կետը: 

14. Կառավարման կետի տեղափոխումն իրականացվում է այն ղեկավարի 

հրամանով, որի ղեկավարման տակ է ստորաբաժանումը: 

15. Թիկունքային կառավարման կետի տեղափոխումն իրականացվում է 

Ծառայության ղեկավարի հրամանով: 

16. Իրավիճակի կտրուկ փոփոխության ժամանակ կառավարման կետի 

տեղափոխումը կարող է իրականացվել ստորաբաժանման ղեկավարի հրամանով, որի 

մասին հետագայում պետք է զեկուցվի վերադաս ղեկավարին: 

17. Կառավարման կետի տեղափոխումն իրականացվում է այնպիսի 

հաշվարկով, որ չխախտվեն ենթակա ու համագործակցող ստորաբաժանումների 

ղեկավարումը և կապը ղեկավարների ու գործող կազմավորումների միջև: 

18. Նոր վայրերում կառավարման կետերի ծավալման մասին զեկուցվում է 

վերադաս պետին և տեղեկացվում ենթականերին, համագործակցող 

ստորաբաժանումներին և կազմավորումներին: 

  

Հոդված 81. Կապի կազմակերպումը  

 

1. Կապը կառավարման հիմնական միջոցն է, որը կազմակերպվում է 

Ծառայության ղեկավարի հրամանի համաձայն և քաղաքացիական պաշտպանության 

և աղետների հետևանքների վերացման շտաբի պետի հանձնարարականներով և 

հրահանգներով: 

2. Կապի վիճակի և կազմակերպման պատասխանատվությունը դրվում է  

քաղաքացիական պաշտպանության և աղետների հետևանքների վերացման շտաբի 

պետի վրա: 

3. Կապի անմիջական կազմակերպողը բաժնի  պետն է, ով պատասխանատու է 

կապի ժամանակին կազմակերպման և անխափան աշխատանքի համար: 

4. Ստորաբաժանման հրամանատարը (պետը) ցանկացած պայմաններում 

պարտավոր է իր մոտ ունենալ կապի միջոցներ, որոնք կապահովեն հաստատուն կապ 

ՃԿԿ, վերադաս հրամանատարի (պետի) ու ենթակա և հատկացված 

ստորաբաժանումների հրամանատարների (պետերի) միջև, և պետք է կարողանա 

անձամբ շահագործել տվյալ կապի միջոցները: 

5. Ստորաբաժանումների ղեկավարումն իրականացնելու նպատակով 

ստեղծվում է կապի համակարգ, որը ներառում է կառավարման կետերի կապի 

հանգույցները, կապի գծերը կառավարման կետերի միջև և պետական կապի ցանցին 

միացվող գծերը, ինչպես նաև կապի ուժերն ու միջոցները:  
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6. Կապի համակարգը պետք է մշտապես պատրաստ լինի ապահովելու ուժերի 

և միջոցների ղեկավարումը, լինի կայուն, շարժական, անհրաժեշտ քանակի 

տեղեկատվության փոխանցման հնարավորություններով, իսկ հատուկ դեպքերում` 

բավարարի կապի անվտանգության պահանջները: 

7. Կառավարման կետերի կապի հանգույցները կապի համակարգի հիմքն են: 

8. Շրջաններում ծավալվում է  շրջանի կառավարման կետի կապի հանգույց: 

9. Բոլոր դեպքերում կապը պետք է ապահովի անմիջական ազդարարման 

ազդանշանների հաղորդումն արտակարգ իրավիճակների սպառնալիքի և 

առաջացման դեպքում: 

10. Ազդարարման ազդանշանների հաղորդման ժամանակ օգտագործվում են 

կապի բոլոր տեսակները: 

11. Կապի ապահովման նպատակով օգտագործվում են ռադիո, արբանյակային, 

գծային, շարժական և ազդանշանային կապի միջոցները, ինչպես նաև համակարգչային 

ցանցն ու ինտերնետը: 

12. Շարժական կապի միջոցներն օգտագործվում են բոլոր տեսակի 

գործողություններում, ինչպես նաև ստորաբաժանման տեղակայման և տեղաշարժման 

ժամանակ: 

13. Ազդանշանային կապի միջոցներն օգտագործվում են հրահանգների, 

ազդարարման, ղեկավարման և համագործակցության ազդանշանների հաղորդման 

համար: 

14. Համակարգչային ցանցը և ինտերնետ կապն օգտագործվում են տվյալների 

փոխանցման ամենօրյա աշխատանքներում և արտակարգ իրավիճակների դեպքում: 

15. Կապի պատասխանատվությունը ենթակաների միջև դրվում է վերադաս 

կառավարման մարմնի վրա, իսկ կապի խափանման ժամանակ ինչպես վերադաս, 

այնպես էլ ենթակա կառավարման մարմինները պարտավոր են արագ ձեռնարկել 

բոլոր միջոցները` կապի անմիջական վերականգնման համար: 

16. Կապի օգտագործման ձևերը և ռադիոկապի աշխատանքային ռեժիմներն 

ուղղորդում է քաղաքացիական պաշտպանության և աղետների հետևանքների 

վերացման շտաբը` ելնելով գործողությունների մտահղացումներից, իրավիճակի 

պայմաններից և Ծառայության ղեկավար մարմնի կարգադրություններից: 

17. Ծառայության կապի պետը (ստորաբաժանման հրամանատարը) 

ղեկավարում է կապի գծով պաշտոնատար անձանց, ենթակա ստորաբաժանումների 

աշխատանքները և պատասխանատու է կապի միջոցների ծառայության ապահովման 

և դրանց ճիշտ շահագործման, ինչպես նաև կապի տեխնիկական բոլոր միջոցների 

կանոնների պահպանման, կապի կազմակերպման և վարման, ընթացքի և իր 

անձնակազմի մասնագիտական վերապատրաստման համար: Նա կապի 

ստորաբաժանման անմիջական ղեկավարն է: 

18. Ծառայության ղեկավարի հրամանի հիման վրա կապի բաժնի պետը 

(ստորաբաժանման հրամանատարը)  մշակում է կապի պլանը և  կազմակերպման 

ուրվագիծ: 

19. Կապի ծառայության պլանը մշակվում է քարտեզի վրա` բացատրագրով: 

Քարտեզի վրա նշվում են իր, ենթակա և համագործակցող ստորաբաժանումների, 

ինչպես նաև վերադաս կառավարող մարմնի երթուղիները, կառավարման կետերի 

կապի հանգույցների տեղակայման վայրերը, լարային կապի գծերը, ինչպես նաև 

պետական կապի հանգույցներին միացվող կապի գծերը: 

20. Սույն հոդվածի 19-րդ մասում նշված քարտեզի կամ առանձին անդորրագրի 

վրա մշակվում է լարային, ռադիոկապի և տվյալների փոխանցման ցանցի 

կազմակերպման ուրվագիծ: 

21. Ռադիո և լարային կապի կազմակերպման ուրվագծի վրա ներկայացվում են 

կապի տիպերն ու քանակը` բոլոր ուղղություններով, կապի ինչ ուժերով և միջոցներով 

են դրանք մատակարարվում, կապի ուժերի և միջոցների հաշվարկը: 

22. Բացատրական գրառումը կատարվում է տեքստային առանձին 

անդորրագրի վրա: 

23. Պլանում պատկերված են կապի ստորաբաժանման խնդիրները, կապի 

կազմակերպման մտահղացումները, քանակը և տեսակները` ստորաբաժանումների և 

համագործակցող ծառայությունների միջև: 

24. Կապի պլանը (գծագիրը) ստորագրում է Ծառայության կապի պետը 

(ստորաբաժանման հրամանատարը): 

25. Կապի խնդիրները ներկայացնելու համար կապի պլանի հիման վրա 

ստեղծվում են կապի վերաբերյալ կարգադրություններ, որոնցում ներկայացվում են՝ 
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1) կառավարման կետերի կապի հանգույցների տեղակայման վայրերը և դրանց 

տեղաշարժման երթուղիները. 

2) կապի կազմակերպումը ենթակա ստորաբաժանումների միջև (ում հետ, երբ, 

ինչ միջոցներով և ձևերով է իրականացվում կապը, ինչպես այն կապահովի 

առաջացման ժամանակ և խնդիրների լուծման դեպքում). 

3) կապի կազմակերպումը համագործակցող պետական կառավարման և  

տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև (ում հետ, երբ, ինչ միջոցներով և 

ձևերով, ռադիոմիջոցների աշխատանքի ռեժիմներն ու կապի օգտագործման կարգը, 

կապի կազմակերպման ժամկետները և մատակարարվող հաղորդագրությունները): 

26. Կապի կարգադրությունը ձևակերպվում է գրավոր, ստորագրվում է  

Ծառայության ղեկավարի և քաղաքացիական պաշտպանության և աղետների 

հետևանքների վերացման շտաբի պետի կողմից, հասցվում է մինչև ենթակա 

ստորաբաժանումներ, որին կցվում են ռադիոցանցերի և ռադիոուղղությունների 

քանակի ռադիոտվյալներով աղյուսակ, ինչպես նաև ղեկավար կազմի և կապի 

հանգույցների ազդականչերի աղյուսակ: 

 

Հոդված 82. Կառավարման գործունեությունը 

 

1. Ստորաբաժանումների կառավարումը հրամանատարների (պետերի) նպա-

տակաուղղված գործունեությունն է ստորաբաժանումների պատրաստականությունն 

ապահովելու նպատակով: 

2. Կառավարումը ներառում է` 

1) իրավիճակի վերաբերյալ տվյալների հավաքը. 

2) դրանց մշակումը և վերլուծությունը. 

3) որոշումների ընդունումը. 

4) ենթակաների խնդրադրումը. 

5) գործողությունների պլանավորումը. 

6) փոխգործողության կազմակերպումը և իրականացումը. 

7) ուժերի և միջոցների գործողությունների համակողմանի ապահովումը. 

8) գործնական աշխատանք ստորաբաժանումներում՝ առաջադրված խնդիրների 

կատարման վերահսկում և օգնության ցուցաբերում: 

3. Կառավարման հիմքում ընկած է  ստորաբաժանումների  հրամանատարների 

(պետերի)  որոշումը: Կառավարումը պետք է ապահովի ենթակա ստորաբաժանում-

ների հնարավորությունների արդյունավետ օգտագործումը սահմանված ժամկետում, 

անկախ իրավիճակից առաջադրված խնդիրների հաջող կատարումը: 

 

Հոդված 83. Կառավարման սկզբունքները 

 

1. Կառավարման սկզբունքներն են` 

1) միանձնյա ղեկավարումը. 

2) կառավարման կենտրոնացումը (միաժամանակ ենթականերին հնարավո-

րություն տալով ընտրել առաջադրված խնդիրների լուծման ձևերը). 

3) օպերատիվ ճկուն արձագանքումը իրավիճակի փոփոխման ընթացքում. 

4) ընդունված որոշման համար անձնական պատասխանատվությունը. 

5) ստորաբաժանումների կիրառումը և արդյունքների ամփոփումը: 

 

Հոդված 84. Կառավարման կայունության, արդյունավետության, անընդհատու-

թյան և օպերատիվության ապահովման պայմանները 

 

1. Կայուն և արդյունավետ կառավարումն ապահովվում է` 

1) հրամանատարների  (պետերի) արհեստավարժության բարձր մակարդակով. 

2) առաջադրված խնդիրների բնույթի ըմբռնմամբ. 

3) ենթակա ուժերի և միջոցների կիրառման իմացությամբ. 

4) իրավիճակի ճիշտ գնահատմամբ. 

5) հնարավոր իրավիճակի կանխատեսմամբ. 

6) որոշումների ընդունման օպերատիվությամբ. 

7) ենթակաների խնդրադրմամբ. 

8) գործողությունների պլանավորմամբ. 

9) կարգապահությամբ և կատարողականությամբ. 

10) նախաձեռնության ցուցաբերմամբ. 
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11) կառավարման համակարգի կապի, ավտոմատացման և մեխանիկական 

միջոցների ճիշտ շահագործմամբ: 

2. Անընդհատ և օպերատիվ կառավարումն ապահովվում է` 

1) ստեղծված իրավիճակի իրական պատկերի իմացությամբ. 

2) հրամանատարների  (պետերի) առաջադրած խնդիրների ճիշտ ընդունմամբ. 

3) ժամանակին որոշումների ընդունմամբ և դրանք ենթականերին հստակ 

խնդրադրմամբ. 

4) կառավարման մարմինների և դրանց գործունեությունն ապահովող 

ստորաբաժանումների բարձր պատրաստականությամբ. 

5) կառավարման կետերի ծավալմամբ. 

6) կապի համակարգի ստեղծմամբ և ժամանակին հզորացմամբ, դրանց 

աշխատանքի կայունության ապահովմամբ. 

7) իրավիճակի վերաբերյալ տվյալների հավաքի, մշակման և հաղորդման 

հստակ կազմակերպմամբ. 

8) կառավարման և կապի առկա բոլոր միջոցների համալիր կիրառմամբ. 

9) ստեղծված իրավիճակին համապատասխանող աշխատանքի մեթոդների 

ընտրությամբ. 

10) կառավարման համակարգի և միջոցների պաշտպանությանն ուղղված միջո-

ցառումներով, ինչպես նաև դրանց խափանման դեպքում` արագ վերականգնումով: 

 

Հոդված 85. Ստորաբաժանման հրամանատարի (պետի) գործունեությունը 

 

1. Հրամանատարը (պետը) պատասխանատու է ենթակա ստորաբաժանման 

մշտական պատրաստականության, ստորաբաժանումում բարոյահոգեբանական 

վիճակի, կարգապահության և անձնակազմի պատրաստականության, ստորաբաժան-

ման ճիշտ կիրառման և առաջադրված խնդիրների հաջող կատարման համար: 

2. Հրամանատարը (պետը)  պարտավոր է` 

1) ժամանակին ընդունել որոշումներ. 

2) խնդրադրել ենթականերին. 

3) կազմակերպել փոխգործողությունը և համակողմանի ապահովումը. 

4) առաջադրված խնդիրների կատարման ժամանակ հմուտ ղեկավարել 

ստորաբաժանումը: 

3. Հրամանատարը (պետը) պետք է մշտական կապի մեջ լինի ենթակա 

ստորաբաժանումների հետ, հսկի խնդիրների կատարման ընթացքը և ցույց տա 

անհրաժեշտ օգնություն: 

4. Հրամանատարը (պետը) պետք է իմանա ենթակա ստորաբաժանումների 

գտնվելու վայրը, առաջադրված խնդիրները, ստորաբաժանումների հնարավորություն-

ները, ապահովվածությունը: 

5. Առաջադրված խնդրի լուծման որոշիչ պահին հրամանատարը (պետը) պետք 

է գտնվի փրկարարական աշխատանքների կատարման կարևորագույն հատվածում: 

 

Հոդված 86. Ստորաբաժանման ղեկավարի  (պետերի) աշխատանքի մեթոդները 

 

1. Փրկարարական աշխատանքների նախապատրաստման և իրականացման 

ընթացքում հրամանատարների (պետերի) աշխատանքային մեթոդները պայմանա-

վորված են ստեղծվող իրավիճակով, առաջադրված խնդիրների բնույթով և ժամանակի 

առկայությամբ: 

2. Ղեկավարման բոլոր մակարդակներում աշխատանքային մեթոդները պետք է 

ապահովեն որոշումների ժամանակին ընդունումը, ենթակաների խնդրադրումը, 

միջոցառումների ամբողջական և որակյալ պլանավորումը, կառավարման բոլոր 

մարմինների համաձայնեցված գործողությունները, հնարավորության դեպքում 

աշխատանքներին նախապատրաստվելու համար ժամանակի տրամադրումը: 

3. Գործողությունների նախապատրաստման և իրականացման ընթացքում 

կիրառվում են հաջորդական, զուգահեռ, ինչպես նաև դրանց համակցված 

աշխատանքային մեթոդներ: 

4. Զուգահեռ աշխատանքային մեթոդը հիմնականն է: Այն կիրառվում է 

գործողությունների նախապատրաստման սահմանափակ ժամանակի դեպքում, որի 

ընթացքում աշխատանքներն սկսվում են անմիջապես ղեկավարի  (պետի)  

մտահղացման  և նախնական կարգադրությունների հիման վրա: 

5. Ստանալով նախնական կարգադրություն` հրամանատարը (պետը)` 
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1) պարզաբանում է խնդիրը. 

2) որոշում է խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ առաջնահերթ 

միջոցառումները. 

3) կատարում կամ հաստատում է ժամանակի հաշվարկը. 

4) տալիս է ցուցումներ ենթակա ստորաբաժանումների հրամանատարներին 

կայանալիք գործողությունների, հետախուզության կազմակերպման մասին, որոշման 

ընդունման համար անհրաժեշտ տվյալների նախապատրաստման և տեղանքում 

աշխատելու կարգի ու ժամկետների մասին. 

5) որոշում է գործողությունների մտահղացումը. 

6) տալիս է նախնական կարգադրություններ: 

6. Կարգադրություն կամ հրաման ստանալով՝ հրամանատարը (պետը)` 

1) ընդունում է որոշում. 

2) տալիս է հրաման. 

3) տալիս է գործողությունների համակողմանի ապահովման և ստորաբա-

ժանումների խնդիրներին նախապատրաստման միջոցառումների անցկացման 

հսկողության ցուցումներ: 

7. Հաջորդական աշխատանքային մեթոդը կիրառվում է գործողություններին 

նախապատրաստվելու համար բավարար ժամանակ ունենալու դեպքում և 

իրականացվում է վերադաս հրամանատարության (պետերի)  հրամանի 

(կարգադրության) հիման վրա: 

8. Հրաման ստանալուն պես հրամանատարը (պետը)` 

1) պարզաբանում է խնդիրը. 

2) որոշում է խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ առաջնահերթ 

միջոցառումները. 

3) կատարում կամ հաստատում է ժամանակի հաշվարկը. 

4) տալիս է ցուցումներ ենթակա ստորաբաժանումների հրամանատարներին 

կայանալիք գործողությունների, հետախուզության կազմակերպման մասին, որոշման 

ընդունման համար անհրաժեշտ տվյալների նախապատրաստման և տեղանքում 

աշխատելու կարգի ու ժամկետների մասին. 

5) գնահատում է իրավիճակը. 

6) ընդունում է որոշում. 

7) ընդունված որոշման վերաբերյալ զեկուցում է վերադաս ղեկավարին. 

8) տալիս է հրաման. 

9) ցուցումներ է տալիս՝ ուղղված գործողությունների և կառավարման 

համակողմանի ապահովմանը. 

10) հսկում է ստորաբաժանումների նախապատրաստումը խնդիրների լուծման 

համար: 

9. Իրավիճակից ելնելով` ժամանակի առկայության դեպքում հրամանատարի 

(պետի)  գործողություններն ունենում են այլ հաջորդականություն: 

10. Բոլոր դեպքերում, անկախ մեթոդից, հրամանատարը (պետը) իր 

աշխատանքները պետք է իրականացնի այնպես, որ ենթակա ստորաբաժանումներին 

հնարավորինս երկար ժամանակ տրամադրի նախապատրաստվելու համար: 

 

Հոդված 87. Օպերատիվ ենթակայության տրամադրված ստորաբաժանման 

խնդրադրումը 

 

1. Օպերատիվ ենթակայության տրամադրված ստորաբաժանմանը 

խնդրադրելիս հրամանատարը (պետը) նշում է` 

1) աշխատանքի տեղամասը. 

2) հիմնական ուժերի կենտրոնացման ուղղությունը. 

3) խնդիրը և դրա լուծման հերթականությունը. 

4) տրվող կազմավորումների կազմը. 

5) ուժերի և միջոցների խմբավորումը. 

6) ապահովման և փոխգործողության հիմունքները. 

7) կառավարման կազմակերպումը. 

8) խնդիրների լուծման ժամկետը: 

2. Խնդիրը պարզաբանելուց հրամանատարը (պետը) պետք է` 

1) ըմբռնի կայանալիք գործողությունների նպատակը. 

2) ըմբռնի վերադասի մտահղացումը և խնդրադրումը. 
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3) գործողությունների իրականացման ընթացքում ենթակա ստորաբաժանման 

տեղը և դերը. 

4) հարևան ստորաբաժանումների խնդիրները և նրանց հետ 

փոխգործողությունների կարգը. 

5) խնդիրների լուծմանը ստորաբաժանման պատրաստ լինելու ժամկետները: 

3. Իրավիճակի գնահատումը ներառում է` 

1) խոցող գործոնների գնահատում. 

2) ենթակա ստորաբաժանման ուժերի և հնարավորությունների գնահատում. 

3) կայանալիք գործողությունների և տեղանքի գնահատում. 

4) ժամանակի գնահատում. 

5) այլ գործոնների գնահատում, որոնք ազդում են խնդրի կատարման վրա: 

4. Արտակարգ իրավիճակի խոցման գործոնների գնահատման ժամանակ 

վերլուծվում են` 

1) խոցող գործոնների բնույթը. 

2) հնարավոր հետևանքները` փրկարարական աշխատանքների 

իրականացման տեղամասերում և առաջանցման երթուղիներում. 

3) ճառագայթային աղտոտման, քիմիական և կենսաբանական վարակման 

գոտիների առկայությունն ու գնահատումը. 

4) անցկացվելիք աշխատանքների տեսակը և ծավալները: 

5. Ենթակա ստորաբաժանումը գնահատելիս վերլուծվում են` 

1) դրա կազմը. 

2) վիճակը և ապահովվածությունը. 

3) հնարավորությունները. 

4) պաշտպանվածությունը. 

5) կառավարման համակարգը. 

6) ուժեղ և թույլ կողմերը. 

7) պատրաստականությունը գործելուն: 

6. Ձեռնարկվող գործողությունների տեղանքի գնահատման ընթացքում 

վերլուծվում են` 

1) տեղանքի բնույթը. 

2) տեղանքի ազդեցությունը ստորաբաժանումների վրա և դրա հնարավոր 

փոփոխությունները. 

3) արտակարգ իրավիճակի առաջացման հետևանքով նավիգացիոն, 

հիդրոօդերևութաբանական և կլիմայական պայմաններն ու դրանց ազդեցությունը 

կայանալիք գործողությունների վրա: 

7. Ժամանակի գնահատման ընթացքում վերլուծվում և որոշվում են` 

1) ձեռնարկվող գործողությունների և խնդիրների կատարման ժամկետները. 

2) կառավարման բոլոր մարմինների աշխատանքների նպատակահարմար 

հաջորդականությունը: 

 

Հոդված 88. Ստորաբաժանման  հրամանատարի  (պետի) որոշումը 

 

1. Խնդրի պարզաբանման, իրավիճակի գնահատման և կատարված հաշվարկ-

ների արդյունքում հրամանատարը (պետը) ընդունում է որոշում, որտեղ սահմանում է` 

1) գործողությունների մտահղացումը. 

2) ստորաբաժանումների խնդիրները. 

3) փոխգործողության և ապահովման խնդիրները. 

4) կառավարման կազմակերպումը. 

5) անվտանգության կանոնները: 

2. Որոշման հիմքը գործողությունների մտահղացումն է: Դրանով որոշվում են` 

1) հիմնական ջանքերի կենտրոնացման ուղղությունները. 

2) խնդիրների կատարման հաջորդականությունը և ձևերը. 

3) պահեստային ուժերի և միջոցների բաշխումը: 

3. Որոշումը, որպես կանոն, ձևակերպվում է քարտեզի վրա` կից հակիրճ 

բացատրագրով: 

4. Հրամանատարի  (պետի) որոշման հիման վրա մշակվում է ստորաբաժանում-

ների գործողությունների պլան, որում արտացոլվում են` 

1) եզրահանգումներ իրավիճակի գնահատումից. 

2) գործողությունների նպատակը և մտահղացումը. 

3) ձեռնարկվող աշխատանքների ծավալը. 
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4) ներգրավվող ուժերի և միջոցների կազմը. 

5) հատկացված ռեսուրսների և նյութական միջոցների ծախսը. 

6) ենթակա ստորաբաժանումների խնդիրները. 

7) հնարավոր գործողությունների տարբերակները և կարգը. 

8) ռեզերվի կազմը և խնդիրները. 

9) փոխգործողությունների կազմակերպումը. 

10) համակողմանի ապահովման կազմակերպումը. 

11) կառավարման ապահովումը: 

5. Պլանի հիմքում ընկած է ընդհանուր մասը, որը մշակվում է տեքստային, իսկ 

առանձին խնդիրների կատարման համար մշակվում են հավելվածներ: 

6. Խնդիրների լուծման ընթացքում պլանը կարող է ճշգրտվել (ըստ 

անհրաժեշտության), և հիմնականում ճշգրտվում են ընդգրկվող ուժերի և միջոցների 

կազմը, դրանց գործելակերպը, աշխատանքային տեղամասերը, որտեղ պետք է 

կենտրոնացվեն հիմնական ջանքերը, ուժերով և միջոցներով մանևրելու ժամկետները և 

կարգը, գործողությունների ապահովման լրացուցիչ միջոցառումները, աշխատանք-

ների իրականացման ժամկետները: 

7. Ենթակա ստորաբաժանումների խնդրադրումն իրականացվում է 

հրամանատարի (պետի)   հրամաններով և կարգադրություններով: 

8. Առաջին հերթին խնդրադրվում են այն ստորաբաժանումները, որոնք լուծում 

են գլխավոր խնդիրները, գործողությունները սկսում են մյուսներից շուտ, կամ որոնց 

անհրաժեշտ է ավելի մեծ ժամանակ, քան մյուս ստորաբաժանումներին: 

 

Հոդված 89. Ստորաբաժանման հրամանատարի (պետի)  հրամանի և 

կարգադրության կառուցվածքը 

 

1. Ստորաբաժանման  հրամանատարի (պետի) հրամանում նշվում են 

իրավիճակի գնահատման համառոտ եզրահանգումներ, ստորաբաժանման և հարևան 

ստորաբաժանումների խնդիրները, գործողությունների մտահղացումը, որից հետո 

հրամանում խնդիրներ են դրվում ըստ հերթականության՝ առաջին, երկրորդ 

ստորաբաժանումներին, հատուկ ստորաբաժանումներին, ինքնուրույն առաջադրանք 

կատարող ստորաբաժանումներին և ռեզերվին: 

2. Ստորաբաժանման հրամանատարի (պետի) հրամանում նշվում են 

բուժստորաբաժանումների և բուժհաստատությունների տեղակայման վայրը, 

տուժածների տարահանման երթուղիները և կարգը, խնդիրների կատարմանը 

ստորաբաժանումների պատրաստ լինելու ժամանակը, կառավարման կետերի 

ծավալման վայրերը և ժամկետը, դրանց տեղաշարժման ուղղությունը, ինչպես նաև 

գլխավոր կառավարման կետի շարքից դուրս գալու դեպքում նրան փոխարինողը: 

3. Կարգադրության մեջ նշվում են` 

1) իրավիճակի գնահատման հակիրճ եզրահանգումները. 

2) ստորաբաժանման խնդիրները. 

3) վերադասի կողմից ի շահ ստորաբաժանման կատարված աշխատանքները. 

4) գործողություններին պատրաստ լինելու ժամկետը. 

5) անհրաժեշտության դեպքում` ընդհանուր խնդիրները և այլ տվյալներ: 

4. Նախնական կարգադրության մեջ նշվում են` 

1) տվյալներ իրավիճակի վերաբերյալ. 

2) ուժերի հիմնական ջանքերի կենտրոնացման վայրերը. 

3) կողմնորոշող խնդիրները, որոնց լուծմանը պետք է պատրաստ լինել: 

 

Հոդված 90. Ստորաբաժանումների փոխգործողությունները 

 

1. Փոխգործողություն կազմակերպվում է ենթակա ստորաբաժանումների և 

տրամադրված ստորաբաժանումների միջև, որն իրականացվում է բոլոր ուժերի 

գործողությունների համաձայնեցման համար` ըստ խնդիրների, դրանց լուծման ձևերի, 

ուղղությունների, աշխատանքային տեղամասերի և ժամանակների: 

2. Փոխգործողության գծով ցուցումները տրվում են անմիջապես 

կարգադրություն հասցնելուց հետո: 

3. Հրամանատարը (պետը) փոխգործողություն կազմակերպելիս նշում է` 

1) գործողությունների անցկացման վայր առաջանցման կարգը. 

2) ելակետային եզրագծի անցնելու ժամանակը. 

3) խոցման օջախների հաղթահարման կարգը. 
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4) գլխավոր, ենթակա և համագործակցող ստորաբաժանումների կառավարման 

կետերի գտնվելու վայրը. 

5) կապի կազմակերպման և տվյալների հաղորդման կարգը. 

6) երկրորդային խոցող գործոնների առաջացման դեպքում գործելակերպը. 

7) կառավարման և ազդարարման ազդանշանները և դրանցով գործելու կարգը: 

4. Հրամանատարը (պետը) փոխգործողություն կազմակերպելիս 

համաձայնեցնում է` 

1) արտակարգ իրավիճակի դեպքում միմյանց ազդարարման կարգը. 

2) ընդհանուր խնդիրների լուծման համար ստորաբաժանումների օգտագործ-

ման կարգը, ինչպես նաև հիմնական ջանքերի կենտրոնացման ուղղությունները. 

3) աշխատանքների իրականացման վայր ստորաբաժանումների առաջանցման 

ապահովման միջոցառումները. 

4) համատեղ խնդիրների լուծման համար նախատեսված ստորաբաժանումների 

գտնվելու վայրը. 

5) պարետային ծառայության կազմակերպման կարգը. 

6) ճանապարհների և գետանցների օգտագործման և վերականգնման կարգը. 

7) կապի և դրա կայուն գործունեության ապահովման միջոցառումների 

կազմակերպումը. 

8) արտակարգ իրավիճակի գործոններից պաշտպանության և այլ տեսակի 

ապահովման կազմակերպումը: 

5. Աշխատանքների իրականացման որոշումը և փոխգործողությունների կարգը 

հրամանատարը (պետը) պարտավոր է ճշգրտել տեղանքում, և այդ նպատակով կազ-

մակերպվում է ձեռնարկվող գործողությունների իրականացման վայրի տեղազննում: 

 

Հոդված 91. Գործողությունների վայրի տեղազննումը 

 

1. Տեղազննման անցկացման պլանում նշվում են` 

1) տեղազննման խմբերի կազմը. 

2) աշխատանքային կետերի առաջանցման կարգը. 

3) յուրաքանչյուր աշխատանքային կետում հետազոտվող հարցերը. 

4) տրանսպորտային և կապի միջոցներով ապահովումը. 

5) առաջանցման երթուղիների հետախուզության կազմակերպումը և այլ 

հարցեր: 

2. Տեղազննման ընթացքում հրամանատարը (պետը) ուսումնասիրում և 

ճշգրտում է` 

1) ձեռնարկվող գործողությունների շրջանը, առաջանցման երթուղիները և 

ելակետային եզրագծերը. 

2) առաջանցման երթուղիների նախապատրաստման աշխատանքների բնույթը 

և կարգը. 

3) աշխատանքային տեղամասերը և դրանց մոտենալու ուղիները. 

4) պաշտպանական կառույցների տեղաբաշխման վայրերը. 

5) կոմունալ-էներգետիկ ցանցի կառույցների տեղակայման վայրը. 

6) երթուղիներում և աշխատանքների իրականացման վայրում փլուզումների, 

վթարների, փլատակների, հրդեհների բնույթը. 

7) ստորաբաժանումների խնդիրները, նրանց գործողություններն առաջին օրը և 

փոխգործողությունների կարգը. 

8) ջրամատակարարման կետերը. 

9) կառավարման կետերի տեղակայման վայրերը. 

10) հատուկ մշակման կետերի և բուժկետերի ծավալման վայրերը. 

11) տեղական շինարարական նյութերի առկայության վայրերը. 

12) ճանապարհային կառույցների վերականգնման հնարավորությունները: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  14 

  ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ,  

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 
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Հոդված 92. Օպերատիվ  ստորաբաժանումները 

 

1. Արտակարգ իրավիճակի սպառնալիքի և առաջացման դեպքում արտակարգ 

իրավիճակի հետևանքների վերացման նպատակով, ինչպես նաև քաղաքացիական 

պաշտպանության միջոցառումների իրականացման նպատակով ծավալվում են 

Ծառայության օպերատիվ ստորաբաժանումներ: 

2. Օպերատիվ ստորաբաժանման հիմքը կազմում են` 

1) արտակարգ իրավիճակի հետևանքների վերացման կամ քաղաքացիական 

պաշտպանության միջոցառումների իրականացման օպերատիվ շտաբը. 

2) օպերատիվ խումբը: 

3. Արտակարգ իրավիճակի հետևանքների վերացման կամ քաղաքացիական 

պաշտպանության միջոցառումների իրականացման օպերատիվ շտաբը կազմված է` 

1) արտակարգ իրավիճակի հետևանքների վերացման օպերատիվ շտաբի 

պետից. 

2) պլանավորման խմբից.  

3) ուղղությունների և գործունեության համակարգման խմբից. 

4) տեղեկատվության վերլուծության և ընդհանրացման խմբից. 

5) ապահովման և սպասարկման խմբից: 

4. Օպերատիվ խումբը կազմված է` 

1) օպերատիվ խմբի պետից. 

2) կառուցվածքային ստորաբաժանման բաժինների ներկայացուցիչներից: 

5. Արտակարգ իրավիճակի գնահատման, տեղայնացման և հետևանքների 

վերացման առաջարկությունների մշակման, բնակչության և շրջակա միջավայրի 

պաշտպանության համար անմիջապես օպերատիվ խումբ է ուղարկվում աղետի գոտի: 

6. Օպերատիվ ստորաբաժանումների մեկնումն աղետի գոտի իրականացվում է 

ծառայողական տրանսպորտով, անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում են 

շահագրգիռ կազմակերպությունների տրանսպորտային միջոցները: 

7. Օպերատիվ ստորաբաժանումների կազմը որոշում է Ծառայության 

ղեկավարը: 

8. Արտակարգ իրավիճակի հետևանքների վերացման օպերատիվ շտաբի 

կազմում անհրաժեշտության դեպքում ընդգրկվում են նաև շահագրգիռ 

կազմակերպությունների, կամավոր փրկարարական ուժերի օպերատիվ խմբեր: 

9. Օպերատիվ ստորաբաժանման թիվը սահմանվում է` հաշվի առնելով շուրջ-

օրյա ռեժիմով հերթափոխային աշխատանքի կազմակերպման անհրաժեշտությունը: 

10. Օպերատիվ ստորաբաժանումում ընդգրկվում են կառուցվածքային 

ստորաբաժանման բաժինների անձնակազմի անդամներ` ըստ արտակարգ 

իրավիճակի բնույթի: 

 

Հոդված 93. Փրկարարական ուժերի խմբավորումները 

 

1. Ծառայության ղեկավարի  հրամանով արտակարգ իրավիճակի վայրում 

ստեղծվում են փրկարարական ուժերի խմբավորումներ, որտեղ ընդգրկվում են 

քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումներ և գերատեսչական հատուկ 

կազմավորումներ` փրկարարական աշխատանքների կազմակերպված անցկացման 

համար: 

2. Փրկարարական ուժերի խմբավորումը ստեղծվում է նախօրոք, օրենքով 

սահմանված կարգով հաստատված պլանների համաձայն՝ հաշվի առնելով ստեղծված 

իրավիճակը, ուժերի և միջոցների իրական վիճակը և առկայությունը, ախտահարման 

օջախներում փրկարարական աշխատանքների ծավալը: 

3. Փրկարարական ուժերի խմբավորումը պատասխանատու է նախատեսված 

գործողությունների իրականացման համար և ապահովում է` 

1) ուժերի լրիվ պատրաստականության բերման հնարավորությունը կարճ 

ժամանակում. 

2) ժամանակին ուժերի առաջանցումը խոցման օջախ և փրկարարական 

աշխատանքների ծավալումը սեղմ ժամկետներում. 

3) հիմնական ջանքերի կենտրոնացումն աշխատանքների առավել կարևոր 

տեղամասերում` մեծաթիվ մարդկանց փրկման, տուժածներին անհապաղ բժշկական 

օգնություն և սպասարկում իրականացնելու և բժշկական հաստատություններ 

տարահանելու նպատակով. 
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4) փրկարարական աշխատանքների ծավալումը, անընդմեջ անցկացումը և 

ավարտը սեղմ ժամկետներում. 

5) ուժերի մանևրում անցկացնելու հնարավորությունը. 

6) ջանքերի զարգացումը և աշխատանքային տեղամասերում 

ստորաբաժանումների ժամանակին փոխարինումը այլ ուժերով ու միջոցներով. 

7) ուժերի պաշտպանությունը զանգվածային խոցման զենքից. 

8) ուժերի կայուն կառավարումը և նրանց միջև անընդմեջ փոխգործողության 

պահպանումը: 

4. Փրկարարական ուժերի խմբավորման կազմը, շարասյուների և պահեստային 

ուժերի խնդիրները, խմբավորման մեջ ընդգրկված ծառայողների իրավունքներն ու 

պարտականությունները, արտակարգ իրավիճակի վայր մուտքի երթուղիների 

ապահովման պայմանները սահմանում է Ծառայության ղեկավարը: 

 

Հոդված 94. Փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական 

աշխատանքների և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների անցկացման 

նախապատրաստումն ու իրականացումը 

 

1. Ստանալով ելակետային շրջան դուրս գալու խնդիր (ազդանշան)՝ 

ստորաբաժանման հրամանատարը (պետը) տալիս է անհրաժեշտ ցուցումներ երթին 

նախապատրաստվելու ուղղությամբ, բացատրում է խնդիրը, գնահատում է 

իրավիճակը, ընդունում է երթի դուրս գալու որոշում և ենթականերին տալիս հրաման: 

2. Հրամանատարի (պետի) երթի դուրս գալու հրամանի հիման վրա օպերատիվ  

շտաբը կատարում է ստորաբաժանման ելակետային շրջան առաջանցման հաշվարկ, 

խնդիրները հասցնում է ստորաբաժանումներ, ապահովում է ելակետային շրջան 

նրանց դուրս գալու և առաջանցման ապահովման միջոցառումների կատարման 

նկատմամբ հսկողություն, իսկ անհրաժեշտության դեպքում, նախքան 

ստորաբաժանման երթի դուրս գալը, ուղարկվում է տեղազննման խումբ` երթուղու և 

ելակետային շրջանի հետախուզության նպատակով: 

3. Տեղազննման խմբի պետը ստորաբաժանման օպերատիվ  շտաբի պետին 

զեկուցում է տեղազննման արդյունքների մասին: 

4. Փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանք-

ների անցկացման նախապատրաստումն ու իրականացումն արդյունավետ 

ապահովելու նպատակով Ծառայության ղեկավարը սահմանում է փրկարարական և 

անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների անցկացման հրահանգ, 

որը կարգավորում է` 

1) ելակետային շրջան դուրս գալուց հետո ստորաբաժանման  հրամանատարի 

(պետի),  օպերատիվ շտաբի և ստորաբաժանման գործողությունները. 

2) ստորաբաժանման հրամանատարի (պետի), օպերատիվ  շտաբի 

ծառայողների, ծառայությունների պետերի, ստորաբաժանումների հրամանատարների 

պարտականությունները. 

3) համակցված խոցման կամ այլ օջախներում փրկարարական և անհետաձգելի 

վթարավերականգնողական աշխատանքների նախապատրաստման ու 

իրականացման հարցերը. 

4) պարետային ծառայության կազմակերպումը. 

5) ախտահարման օջախ ստորաբաժանումների մուտքի և առաջանցման 

կազմակերպումը: 

 

Հոդված 95. Հետախուզությունը 

 

1. Հետախուզությունը փրկարարական գործողությունների ապահովման 

կարևոր տարր է` տարբեր միջոցառումների համախմբություն, որն իրականացնում են 

փրկարարական ուժերի, կազմավորումների, խմբերի, օղակների ղեկավարները` 

խոցված օջախների, աղետալի ջրածածկման գոտիների, տարերային աղետների 

շրջանների, խոշոր վթարների բնույթի վերաբերյալ հետախուզական տվյալներ 

հայթայթելու նպատակով: 

2. Լուծվող խնդիրների բնույթից, ուժերի և միջոցների կազմից, ինչպես նաև 

նրանց գործողությունների ձևերից ու տեսակներից կախված՝ հետախուզությունը 

լինում է ընդհանուր և հատուկ: 
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3. Ընդհանուր հետախուզությունը վարում են ուժերի տեղակայման 

շրջաններում` ընդհանուր իրավիճակը պարզելու, շարժման երթուղիներում և 

աշխատատեղերում փլուզումների բնույթը և աստիճանը որոշելու նպատակով: 

4. Հատուկ հետախուզությունը կատարվում է ուժերի տեղակայման 

շրջաններում և գործողությունների վայրերում հրդեհային, ինժեներական, 

կենսաբանական, ճառագայթային և քիմիական գործոնով պայմանավորված 

իրավիճակի ու բնույթի մասին ավելի լրիվ տվյալներ ստանալու համար: 

5. Հետախուզությունն իրականացվում է՝ համագործակցելով քաղաքացիական 

պաշտպանության հետախուզական կազմավորումների ու այլ մասնագիտացված 

դիտարկման և լաբորատոր հսկողության կազմակերպությունների հետ: 

6. Համալիր հետախուզություն կատարելու համար սովորաբար ուղարկվում է 

խումբ, որի կազմում ընդգրկվում են համապատասխան մասնագետներ, և խումբը 

երթուղիներում, կարևոր աշխատատեղերում (օբյեկտներում) վարում է ընդհանուր և 

հատուկ հետախուզություն: 

7. Հետախուզության տեսակները, հետախուզությանը ներկայացվող հիմնական 

պահանջները, հիմնական խնդիրները, ընդգրկվող ուժերի կազմին և հետախուզության 

պլանին ներկայացվող պահանջները, հետախույզների խնդրադրման ուղղությունները, 

հետախուզության ուժերի փոխգործողությունները և կապը, հետախուզության 

տվյալների զեկուցման և իրավիճակների դիտարկման կարգը սահմանում է 

Ծառայության ղեկավարը: 

8. Ճառագայթային, քիմիական և կենսաբանական հետախուզության խմբի 

ղեկավարը որոշում է ընդունում անհատական պաշտպանության միջոցների 

անհրաժեշտ մակարդակի վերաբերյալ: 

9. Ճառագայթային, քիմիական և կենսաբանական հետախուզության տվյալների 

հիման վրա խմբի ղեկավարը տալիս է առաջարկ օջախում իրականացվող 

փրկարարական աշխատանքներին մասնակցող անձնակազմի անհատական 

պաշտպանության միջոցների անհրաժեշտ մակարդակի մասին: 

 

Հոդված 96. Փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական 

աշխատանքների և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների անցկացման 

նախապատրաստման ու իրականացման ապահովումը 

 

1. Փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանք-

ների  և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների արդյունավետությունն 

ապահովելու նպատակով իրականացվում են` 

1) ինժեներական ապահովում` տեղակայման և դեպի գործողությունների շրջան 

տեղաշարժման, դրված խնդիրների լուծման, խոցման միջոցների, ուժերի 

պաշտպանվածության բարձրացման համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու 

նպատակով. 

2) ճառագայթային, քիմիական, կենսաբանական վարակվածության 

պայմաններում փրկարարական ուժերի առջև դրված խնդիրների կատարման համար 

փրկարարական  ուժերի անձնակազմերի համակողմանի ապահովում` քիմիական, 

ճառագայթային և կենսաբանական անվտանգության նպատակով. 

3) տեղագրաերկրաբաշխական ապահովում` փրկարարական և անհետաձգելի 

վթարավերականգնողական աշխատանքների ծրագրման ու կատարման, 

ղեկավարման և փոխգործողությունների կազմակերպման, ինչպես նաև ուժերի ու 

միջոցների արդյունավետ օգտագործման որոշում ընդունելու նպատակով տեղանքի 

ուսումնասիրման և գնահատման համար. 

4) հիդրոօդերևութաբանական ապահովում` փրկարարական և անհետաձգելի 

վթարավերականգնողական աշխատանքների նախապատրաստման ու անցկացման 

դեպքում հիդրոօդերևութաբանական տվյալները հաշվի առնելու նպատակով ուժերի 

պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների անցկացման, ինչպես նաև տեխնիկայի 

արդյունավետ օգտագործման համար. 

5) բժշկական ապահովում` անձնակազմի մարտունակության պահպանման, 

առողջության ամրապնդման, խոցվածներին և հիվանդներին ժամանակին օգնություն 

ցուցաբերելու, տարահանելու, բուժելու ու արագ շարք վերադարձնելու նպատակով. 

6) նյութական ապահովում` փրկարարական ուժերին ժամանակին անհրաժեշտ 

սպառազինություն, տեխնիկա, վառելիք, պաշտպանական միջոցներ, սնունդ և այլ 

նյութական արժեքներ տրամադրելու համար: 
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Հոդված 97. Փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական 

աշխատանքների, քաղաքացիական պաշտպանության և տարածքային պաշտպա-

նության միջոցառումների առանձնահատկությունների կարգավորումը 
 

1. Ելնելով փրկարարական, որոնողափրկարարական, անհետաձգելի 

վթարավերականգնողական, աղետների հետևանքների վերացման աշխատանքների, 

քաղաքացիական պաշտպանության և տարածքային պաշտպանության միջոցառում-

ների տեսակներից ու առանձնահատկություններից՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը սահմանում է` 

1) ռադիոակտիվ աղտոտվածության օջախներում փրկարարական աշխատանք-

ների իրականացման կարգը. 

2) քիմիական աղտոտվածության օջախներում փրկարարական աշխատանք-

ների իրականացման կարգը. 

3) կենսաբանական վարակվածության օջախներում փրկարարական աշխա-

տանքների իրականացման կարգը. 

4) օդային տրանսպորտի աղետի ժամանակ որոնողափրկարարական 

աշխատանքների իրականացման կարգը: 

2. Ելնելով փրկարարական, որոնողափրկարարական, անհետաձգելի վթարա-

վերականգնողական, աղետների հետևանքների վերացման աշխատանքների, քաղա-

քացիական պաշտպանության և տարածքային պաշտպանության միջոցառումների տե-

սակներից ու առանձնահատկություններից՝ Ծառայության ղեկավարը սահմանում է` 

1) հրդեհաշիջման աշխատանքների առանձնահատկությունները,  հրդեհաշիջ-

ման աշխատանքների ժամանակ ստորաբաժանումների գործունեության կարգը. 

2) աղետալի ջրածածկման գոտում որոնողափրկարարական և անհետաձգելի 

վթարավերականգնողական աշխատանքների կատարման կարգը. 

3) լեռնափրկարարական աշխատանքների իրականացման կարգը. 

4) ջրափրկարարական աշխատանքների կատարման կարգը. 

5) հանքախորշերում, թունելներում և այլ ստորգետնյա տարածքներում, 

վերգետնյա հանքերում փրկարարական աշխատանքների իրականացման կարգը. 

6) փլատակներում փրկարարական աշխատանքների կատարման կարգը. 

7) ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ժամանակ փրկարարական 

աշխատանքների իրականացման կարգը. 

8) սակրավորական աշխատանքների իրականացման կարգը. 

9) ստորաբաժանումների և մեծ քանակով անձնախմբերի փոխադրման ու այդ 

ընթացքում ներքին ծառայության իրականացման կարգը. 

10) ճամբարային ավանի տեղավորման և ճամբարային ավանում ներքին 

ծառայության իրականացման կարգը. 

11) հրաձգարաններ մեկնելու և հրաձգարաններում ներքին ծառայության 

կարգը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի         

                       փետրվարի 20-ին 

 

  

«ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ  

ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի 

մասին» 2018  թվականի  հոկտեմբերի  31-ի  ՀՕ-51-Ն  օրենքի (այսուհետ՝  

Օրենք)  5-րդ  հոդվածի  7-րդ մասի երկրորդ նախադասությունում «երեք» 

բառը փոխարինել «երկու կամ երեք կամ չորս» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 21-րդ հոդվածի 6-րդ մասը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր նախադասությունով.  

«Սույն մասի համաձայն ներկայացված քաղաքացուն պարտադիր 

զինվորական ծառայությունից ազատելու դիմումը կարող է մերժվել Արցախի 

Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմնի կողմից՝ 

սույն մասի համաձայն Արցախի Հանրապետության կառավարության 

սահմանած կարգում նախատեսված դեպքերում:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ 

1) առաջին նախադասությունում «զորամասում» բառից հետո լրացնել «, 

որի դեպքում սույն հոդվածի 1-ին մասի համաձայն իրականացվող 

վիճակահանությանը մասնակցում է միայն մեկ եղբայրը» բառերը. 

2) երկրորդ նախադասությունում «ամիսը» բառից հետո լրացնել «կամ 

եղբայրը պարտադիր զինվորական ծառայություն է անցնում այնպիսի 

զորամասում, որտեղ ծառայություն անցնելու համար անհրաժեշտ 

պայմանները չեն բավարարվում զորակոչվող եղբոր կողմից» բառերը: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում «36 

տարեկան» բառերը փոխարինել «40 տարեկան» բառերով, իսկ նույն կետը 

«հանգամանքից» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև պահեստազորի 

շարքային կամ կրտսեր ենթասպայական կազմերում հաշվառման մինչև 45 

տարեկան քաղաքացիները՝ զորամասային օղակում ծառայության 

նշանակվելու դեպքում» բառերով: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետում «3-5 տարի» 

բառերը փոխարինել «2-5 տարի» բառերով: 

 

Հոդված 6. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «հոդվածով» բառը 

փոխարինել «հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերում ու 4-րդ մասում» 

բառերով: 

 

Հոդված 7. Օրենքի 41-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասում՝ 

ա. 1-ին կետի «մեկ» բառը փոխարինել «երկու» բառով, 

բ. 2-րդ կետի «մինչև տվյալ գործով վերջնական որոշման կայացվելը» 

բառերը փոխարինել «մինչև ընտրված խափանման միջոցը փոխելու կամ 
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պաշտոնավարության ժամանակավոր դադարեցման որոշումը վերացնելու 

օրվան հաջորդող 30-րդ օրը» բառերով. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մաս. 

«1.1. Սույն օրենքի 40-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքում 

պայմանագրային զինծառայողը պետական լիազոր մարմնի կադրերի 

(կադրային ստորաբաժանման) տրամադրության տակ թողնվում է երկու 

ամսից ոչ ավելի ժամկետով:»: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 42-րդ հոդվածի 6-րդ մասը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նախադասությունով. «Սույն հոդվածի 1-ին մասով 

սահմանված դեպքերում պայմանագրային զինծառայողին ծառայության նոր 

վայր տեղափոխելու հրամանի բողոքարկումը, ներառյալ՝ դատական կարգով, 

չի կասեցնում դրա կատարումը:»: 

 

Հոդված 9. Օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ կետերում 

«զինծառայողը» բառից առաջ լրացնել «առկա չէ թափուր այլ զինվորական 

պաշտոն կամ» բառերը: 

 

Հոդված 10. Օրենքի 58-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին 

նախադասությունում «երեք ամիս» բառերը փոխարինել «մեկ տարի» բառերով: 

 

Հոդված 11. Օրենքի 61-րդ հոդվածի 14-րդ մասում «սովորելու 

հրամանագրված» բառերից առաջ լրացնել «կամ պետական լիազոր մարմնի 

պատվերով ինտերնատուրայի կրթական ծրագրով» բառերը: 

 

Հոդված 12. Օրենքի 65-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «կազմի» բառը 

փոխարինել «և ավագ ենթասպայական կազմերի» բառերով: 

 

Հոդված 13. Օրենքի 72-րդ հոդվածի՝ 

1) 2-րդ մասի 4-րդ կետում «64-րդ հոդվածի 3-րդ մասի» բառերից հետո 

լրացնել «և 65-րդ հոդվածի 1-ին մասի» բառերը. 

2) 3-րդ մասի «կարգով» բառից հետո լրացնել «և Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով՝ հաշվի 

առնելով միջգերատեսչական հանձնաժողովի եզրակացությունը» բառերը: 

 

Հոդված 14. Օրենքի 73-րդ հոդվածի՝ 

1) 5-րդ մասի առաջին նախադասությունում «սեփականության 

իրավունքով անհատույց բնակարան» բառերը փոխարինել «բնակարանային 

պայմանների բարելավում» բառերով. 

2) 6-րդ մասում «սեփականության իրավունքով անհատույց բնակարան» 

բառերը փոխարինել «բնակարանային պայմանների բարելավում» բառերով, 

իսկ «իրավունքը» բառից հետո լրացնել «՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով» բառերը: 

 

Հոդված 15. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

2020թ. մարտի 9  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-2-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2020 թվականի         

                       փետրվարի 20-ին 

 

ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հոդված 1.  2013 թվականի ապրիլի 25-ի Քրեական օրենսգրքի 62-րդ 

հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ մասով. 

«3. Դատավճիռը կայացնելու պահին տասնվեց տարին չլրացած 

անձանց կամ հղի կանանց կամ խնամքին մինչև ութ տարեկան երեխա 

ունեցող անձանց նկատմամբ կարող է նշանակվել օրենքով նախատեսվածից 

ավելի մեղմ պատիժ, եթե սույն օրենսգրքի Հատուկ մասի համապատասխան 

հոդվածով նախատեսված ամենամեղմ պատժատեսակը կալանքն է, և 

նախատեսված մյուս պատժատեսակների նշանակումը դատարանը գտնում է 

ոչ համաչափ, կամ կարող է նշանակվել համապատասխան հոդվածով 

նախատեսված մյուս պատժատեսակներից որևէ մեկը, սակայն տվյալ 

պատժատեսակի համար համապատասխան հոդվածով նախատեսված 

նվազագույն չափից ավելի ցածր չափով:»: 

  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մարտի 9  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-3-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2020 թվականի         

                       փետրվարի 20-ին 

 

 

«ՆՈՏԱՐԻԱՏԻ  ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

     Հոդված 1. «Նոտարիատի մասին» 2005 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-184 

օրենքի 27-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ կետ. 

«4. Նոտարի կողմից նոտարական գործողություններ իրականացնելու 

կարգը սահմանում է արդարադատության նախարարը:»: 

      

     Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրըֈ  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-4-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2020 թվականի         

                       փետրվարի 20-ին 

 

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հոդված 1.  2016 թվականի փետրվարի 24-ի Քաղաքացիական 

օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 46-րդ հոդվածի 1-ին մասում «դատարանը» 

բառից հետո լրացնել «նրա կամ շահագրգիռ անձանց կամ մարմինների 

դիմումի հիման վրա» բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 1-ին մասում «դատարանը» բառից 

հետո լրացնել «նրա կամ շահագրգիռ անձանց կամ մարմինների դիմումի 

հիման վրա» բառերը: 

  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մարտի 9  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-5-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2020 թվականի         

                       փետրվարի 20-ին 

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հոդված 1.  2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի Քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 170-րդ հոդվածի առաջին նախադասությունը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված քաղաքացու 

ներկայանալու կամ նրա գտնվելու վայրը հայտնի դառնալու դեպքերում 

դատարանը նրա կամ շահագրգիռ անձանց կամ մարմինների դիմումի հիման 

վրա վճիռ է կայացնում նախկինում կայացրած իր վճիռը վերացնելու մասին:»: 

  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-6-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2020 թվականի         

                       փետրվարի 20-ին 

 

ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության  2003 թվականի 

նոյեմբերի 26-ի  ջրային օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 1-ին հոդվածում 

վաթսունյոթերորդ պարբերության «վերջակետ» կետադրական նշանը 

փոխարինել «միջակետ» կետադրական նշանով և լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ պարբերություններով. 

«երաշտ՝ տեղումների երկարատև բացակայությամբ օդի բարձր 

ջերմաստիճանի և խոնավության նվազեցման հետ համատեղ 

օդերևութաբանական գործոնների համալիր, որը հանգեցնում է բույսերի 

ջրային հաշվեկշռի խախտմանը և դրանց ոչնչացմանը. 

սակավաջրություն՝ իրավիճակ, որի արդյունքում վատթարանում են 

ջրային ռեսուրսների պահանջարկի ապահովման պայմանները: Այն 

սահմանվում է՝ հիմք ընդունելով տվյալ հիդրոլոգիական տարում 

մթնոլորտային տեղումների քանակը, ձմռան ամիսներին կուտակված ձյան 

պաշարը, օդի ջերմաստիճանը և երբ ըստ բազմամյա դիտարկումների 

տվյալների գետավազանների համապատասխան ժամանակահատվածի ջրի 

միջին ելքերի ապահովվածությունը գերազանցում է 66,7 տոկոսը:»: 

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 30.1-ին հոդվածը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ  2-4-րդ մասերով. 

«2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մերժման հիմքերից բացի, 

նոր կառուցվող փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ջրօգտագործման 

թույլտվությունների հայտերը մերժվում են նաև, եթե՝ 

1) փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցումը նախատեսվում է այն 

գետերի վրա՝ 

ա. որոնցում առկա են Արցախի Հանրապետության Կարմիր գրքում 

գրանցված կամ տարածքին բնորոշ՝ էնդեմիկ ձկնատեսակների 

ձվադրավայրեր, 

բ. որոնց ծանրաբեռնվածությունը դերիվացիոն խողովակներով 40 

տոկոս և ավելի է, 

գ. որոնց վրա կան ջրաչափական դիտակետեր և նախատեսվող ջրառի 

և ջրահեռացման նիշերը շրջանցում են ջրաչափական դիտակետերը. 

2) փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցումն իրականացվում է՝ 

ա. բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման 

գոտիներում, 

բ. բնության հուշարձանների 150 մետր շառավղով հարակից 

տարածքներում, 

գ. ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիներում, 

դ. գետերի հոսքի ձևավորման տարածքներում, 

ե. գետահատվածներում, որտեղ առկա են սողանքային տարածքներ, 

զ. անտառային հողերում կամ տարածքներում, որտեղ շինարարական 

տարածքին մոտեցող ճանապարհներ կառուցելու նպատակով առաջանում է 

ծառեր հատելու անհրաժեշտություն, բացառությամբ Անտառային օրենսգրքի 

20-րդ հոդվածով նախատեսված պետական անտառային հողերում 

աշխատանքների իրականացման համաձայնության առկայության դեպքերի: 
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3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի «ա» և «բ» ենթակետերով 

նախատեսված գետերի ցանկը սահմանում է Կառավարությունը: 

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի «ե» ենթակետով նախատեսված 

սողանքային տարածքները սահմանում է Կառավարությունը:»: 

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 30.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1) Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքում կամ դրա մի 

մասում սակավաջրության կամ երաշտի մասին Կառավարության որոշումն 

ուժի մեջ մտնելու պահից՝ հաշվի առնելով ջրօգտագործման գերակայության 

ապահովումը.»: 

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 33-րդ հոդվածում` 

1) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Ջրավազանային կառավարման պլան չունեցող տարածքներում 

ջրօգտագործման թույլտվության գործողության ժամկետը չի կարող հինգ 

տարուց ավելի լինել, բացառությամբ հիդրոէլեկտրակայաններում 

էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա ստանալու նպատակով 

տրամադրվող ջրօգտագործման թույլտվությունների:». 

2) 5-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա ստանալու 

նպատակով ջրօգտագործման թույլտվության համար դիմած անձին (անկախ 

տվյալ տարածքում ջրավազանային կառավարման պլանի առկայության 

հանգամանքից) ջրօգտագործման թույլտվությունը տրվում է մեկ տարի 

ժամկետով, որը լիցենզիայի ստացման դեպքում համարվում է 

երկարաձգված` լիցենզիայի ժամկետին հավասար, բայց ոչ ավելի, քան 20 

տարի, եթե ջրավազանային կառավարման պլաններով այլ ժամկետ 

սահմանված չէ, որի դեպքում ջրօգտագործման թույլտվությունը համարվում է 

երկարաձգված ջրավազանային կառավարման պլանով նախատեսված 

ժամկետով: Ջրավազանային կառավարման պլանների հաստատումից կամ 

դրանցում փոփոխություններ կատարելուց հետո նախկինում տրամադրված 

ջրօգտագործման թույլտվություններն ենթակա են վերանայման:»ֈ 

 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 92-րդ հոդվածում՝ 

1) վերնագրի և 2-րդ մասի «սակավաջրություն և երաշտ» բառերը 

փոխարինել «սակավաջրություն կամ երաշտ» բառերով՝ համապատասխան 

հոլովաձևերով. 

2) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Օդերևութաբանական վերլուծության արդյունքում սակավաջրության 

կամ երաշտի վերաբերյալ հիդրոօդերևութաբանական գործունեության 

բնագավառի լիազոր պետական մարմնի ներկայացրած պաշտոնական 

տեղեկատվության հիման վրա ջրային ռեսուրսների կառավարման և 

պահպանության լիազոր մարմնի առաջարկությամբ Կառավարությունը 

որոշում է ընդունում Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքում կամ 

դրա մի մասում սակավաջրություն կամ երաշտ հայտարարելու մասին:»: 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակումից հետո` անմիջապես: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

          

2020թ. մարտի 9  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-7-Ն 



68 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              5 մարտի 2020թ.                                                          N 134-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԵՐԹԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐՈՒՄ 

(ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ)` ՈՐՊԵՍ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԵՎ 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՏԱՐԻՔԻ, ԵՐԿԱՐԱՄՅԱ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԱՐՁԱԿՎԱԾ 

ՆԱԽԿԻՆ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆ ՁԵՌՔ 

ԲԵՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ ԿԱՌՈՒՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

 ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

 ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» 

օրենքի 73-րդ հոդվածի 6-րդ մասին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապե-

տության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ   է. 

1. Սահմանել, որ՝ 

1) Ստեփանակերտ քաղաքում, որպես բնակարանային պայմանների 

բարելավման կարիք ունեցող  հաշվառված և տարիքի կամ երկարամյա 

ծառայության կամ առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայու-

թյունից արձակված նախկին զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային 

պայմանների բարելավումն իրականացվում է Ստեփանակերտում բազմաբ-

նակարան շենքերի կառուցման և դրանց բնակարանները այդ ընտանիքներին 

անհատույց սեփականության իրավունքով հատկացման միջոցով. 

2) Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 

բնակարանային հաշվառման հերթացուցակներում (բացառությամբ 

Ստեփանակերտ քաղաքի) հաշվառված և տարիքի կամ երկարամյա 

ծառայության կամ առողջական վիճակի պատճառով զինվորական 

ծառայությունից արձակված նախկին զինծառայողների ընտանիքների 

բնակարանային պայմանների բարելավումն իրականացվում է բնակարան 

ձեռք բերելու կամ բնակելի տուն կառուցելու համար անհատույց պետական 

ֆինանսական աջակցության տրամադրման միջոցով: 

2. Հաստատել Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախա-

րարության բնակարանային հաշվառման հերթացուցակներում (բացառու-

թյամբ Ստեփանակերտ քաղաքի)՝ որպես բնակարանային պայմանների 

բարելավման կարիք ունեցող հաշվառված և զինվորական ծառայությունից 

տարիքի կամ երկարամյա ծառայության կամ առողջական վիճակի 

պատճառով արձակված նախկին զինծառայողների ընտանիքներին 

բնակարան ձեռք բերելու կամ բնակելի տուն կառուցելու համար անհատույց 

պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգը` համաձայն 

հավելվածի: 

3. Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` սույն 

որոշման 2-րդ կետով հաստատված կարգով շահառու ճանաչված անձանց 

անհատույց պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման համար 

Արցախի Հանրապետության կառավարության արտաբյուջետային միջոցների 

հաշվին այդ նպատակով մուտք գործած գումարից 821 300 000 (ութ հարյուր 

քսանմեկ միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ հատկացնել Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը:  
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4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2020 թվականի մարտի 5-ի N 134-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԵՐԹԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐՈՒՄ(ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ 

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ)` ՈՐՊԵՍ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ 

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԵՎ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՏԱՐԻՔԻ ԿԱՄ ԵՐԿԱՐԱՄՅԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ 

ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԱՐՁԱԿՎԱԾ ՆԱԽԿԻՆ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ 

ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ 

ԿԱՌՈՒՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

 ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

  

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն կարգը կարգավորում է 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության բնակարանային 

հաշվառման հերթացուցակներում (բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի)՝ որպես 

բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող  հաշվառված, սակայն 

զինվորական ծառայության ընթացքում օրենքով սահմանված բնակարանային 

ապահովություն չստացած և տարիքի կամ երկարամյա ծառայության կամ առողջական 

վիճակի պատճառով զինվորական ծառայությունից արձակված նախկին 

զինծառայողների ընտանիքների (այսուհետ` Շահառու) բնակարանային խնդիրները 

պետական ֆինանսական աջակցությամբ լուծելու հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Շահառուներին անհատույց պետական ֆինանսական աջակցությունը 

տրամադրվում է բնակարանի գնման (կառուցման) վկայագիր տրամադրելու միջոցով: 

3. Շահառուի կողմից բնակելի տուն կառուցելու և Արցախի ներդրումային 

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 2019 թվականի մարտի 15-ի N10 որոշմամբ 

հաստատված` բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով Արցախի 

Հանրապետության շրջաններում պետական ֆինանսական աջակցության 

տրամադրման կարգով սահմանված պայմաններին բավարարելու դեպքում` 

Շահառուին ցուցաբերվում է լրացուցիչ պետական ֆինանսական աջակցություն` 

նպատակային անտոկոս փոխառության տրամադրման միջոցով: 

 

II. ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  

ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ 

 

4. Բնակարանի գնման (կառուցման) վկայագիրը՝ համաձայն N 1 ձևի, 

անվանական փաստաթուղթ է, որով հավաստվում է վկայագիր ստացած անձի կողմից 

Արցախի Հանրապետության տարածքում ցանկացած ֆիզիկական կամ 

իրավաբանական անձից բնակարանի (բնակելի տան) գնման կամ բնակելի տան 

կառուցման համար անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն ստանալու 

իրավունքը: Բնակարանի գնման (կառուցման) վկայագիրն արժեթուղթ չէ, և այն 

ենթակա չէ օտարման կամ գրավադրման (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վկայագիր 

ստացողը վկայագրով բնակարան ձեռք բերելու կամ բնակելի տուն կառուցելու 

նպատակով ներգրավում է հիփոթեքային վարկի միջոցներ կամ փոխառություն), 

բռնագանձման կամ այլ անձի փոխանցման (ներառյալ՝ կտակի միջոցով): Բնակարանի 

գնման (կառուցման) վկայագիրը պարունակում է հետևյալ պարտադիր 

վավերապայմանները` 

1) վկայագրի սերիան և համարը. 

2) վկայագիրը տրամադրող մարմնի անվանումը, տրամադրման ամսաթիվը. 

3) վկայագրի միջոցով աջակցություն ստացող Շահառուի անձնագրային 

տվյալները` անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան տարեթիվը և վայրը. 

4) վկայագիր ստացող Շահառուին հասանելիք սենյակների թիվը և 

տրամադրվող աջակցության չափը. 

5) վկայագիրը տալու օրը և գործողության ժամկետը: 

5. Անհատույց պետական ֆինանսական աջակցությունը հաշվարկվում է 

բնակարանի գնման (կառուցման)  վկայագիր տրամադրելու վերաբերյալ եզրակացու-
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թյան ընդունման օրվան նախորդող եռամսյակի դրությամբ Արցախի Հանրապետու-

թյան էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության 

աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության կողմից տրամադրված՝ 

Արցախի Հանրապետության տարածքում բնակարանների ձևավորված շուկայական 

միջին գների մասին տեղեկատվության հիման վրա` հետևյալ չափերով` 

1) Արցախի Հանրապետության քաղաքներում (բացառությամբ Ստեփանա-

կերտ քաղաքի)` համապատասխան շրջկենտրոնի վարչական սահմաններում գտնվող 

բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների շուկայական միջին գների 

թվաբանական միջինը, բայց ոչ պակաս, քան մեկ քառակուսի մետրի համար Շուշի 

քաղաքում` 160 000 (հարյուր վաթսուն հազար) դրամը, այլ քաղաքներում` 100 000 

(հարյուր հազար) դրամը. 

2) Արցախի Հանրապետության գյուղական վայրերում` համապատասխան 

շրջկենտրոնի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների շուկայական միջին 

գների թվաբանական միջինի 90%-ը, բայց ոչ պակաս, քան մեկ քառակուսի մետրի 

համար 100 000 (հարյուր հազար) դրամը: 

6. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի կենտրոնական 

բնակկենցաղային հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) Շահառուին բնակարա-

նի գնման (կառուցման) վկայագիր տրամադրելու վերաբերյալ եզրակացություններն 

ընդունում է ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մարտի 7-ի N 384-Ն որոշմամբ 

հաստատված կարգով (այսուհետ` Կարգ) նախատեսված պայմանների հիման վրա:  

7. Հանձնաժողովի եզրակացությունների հիման վրա կազմվում է Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանի նախագիծ` 

Շահառուներին բնակարանի գնման (կառուցման) վկայագրեր տրամադրելու մասին և 

այն ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի 

հաստատմանը: Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանի 

հաստատման օրվանից հետո, ոչ ուշ, քան 5-օրյա ժամկետում, Հանձնաժողովի 

քարտուղարը ծանուցում է Շահառուին` առաջարկելով Հանձնաժողովի նախագահի 

հետ կնքել բնակարանի գնման (կառուցման) վկայագրի միջոցով անհատույց 

պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին պայմանագիր՝ 

համաձայն N 2 ձևի: Ծանուցումն ստանալուց հետո 7-օրյա ժամկետում Շահառուն 

Հանձնաժողովի նախագահի հետ կնքում է պայմանագիրը: Բնակարանի գնման 

(կառուցման) վկայագրի միջոցով անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն 

ստանալու մասին պայմանագիր կնքած Շահառուների տվյալները, նրանց կողմից 

առարկություն չներկայացվելու դեպքում, պայմանագրի կնքումից հետո երեք 

աշխատանքային օրվա ընթացքում հրապարակվում են Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքում, որի նպատակով 

յուրաքանչյուր Շահառու գրավոր համաձայնություն է տալիս իր մասին տվյալները 

(զինվորական ծառայությունից արձակվելու հիմքը, անունը, ազգանունը, հայրանունը, 

այն բնակավայրը, որի համար հատկացվել է աջակցությունը, հասանելիք սենյակների 

թիվը և հատկացված աջակցության չափը) հրապարակելու համար: 

8. Շահառուի կողմից բնակարան (բնակելի տուն) գնելու դեպքում` բնակարանի 

գնման (կառուցման) վկայագրի միջոցով գնվող բնակարանի (բնակելի տան) գինը 

վճարվում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիրը Հանձնաժողովի նախագա-

հին ներկայացվելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում` բնակարան 

(բնակելի տուն) վաճառողի կողմից ընտրված բանկի միջոցով Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից վաճառողի հաշվի 

համարին, պայմանագրում նշված, սակայն ոչ ավելի, քան բնակարանի գնման 

(կառուցման) վկայագրում նշված գումարը փոխանցելու միջոցով:  

9. Շահառուի կողմից բնակելի տուն կառուցելու դեպքում` բնակարանի գնման 

(կառուցման) վկայագրում նշված գումարը Արցախի Հանրապետության պաշտպա-

նության նախարարության կողմից փոխանցվում է Արցախի ներդրումային 

hիմնադրամի (այսուհետ` Հիմնադրամ) հաշվի համարին` Շահառուի կողմից 

Հիմնադրամի հետ կնքված` բնակարանի գնման (կառուցման) վկայագրով բնակելի 

տուն կառուցելու նպատակով տրամադրվող անհատույց պետական աջակցության 

գումարի նպատակային օգտագործման պայմանագիրը Հանձնաժողովի նախագահին 

ներկայացնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

10.  Բնակարանի գնման (կառուցման) վկայագրի միջոցով սույն կարգի 5-րդ 

կետով սահմանված համապատասխան չափից ավելի բարձր արժեքով բնակարան 

(բնակելի տուն) գնելու կամ բնակելի տուն կառուցելու դեպքում, արժեքի 

տարբերությունը լրացվում է աջակցություն ստացողի միջոցների հաշվին: Բնակարանի 
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գնման (կառուցման) վկայագրի միջոցով աջակցություն ստացող անձի 

համաձայնության դեպքում, գնվող բնակարանի (բնակելի տան) կամ կառուցվող 

բնակելի տան բնակելի սենյակների թիվը կարող է տարբերվել Կարգի համաձայն 

հասանելիք սենյակների թվից, որը չի հանգեցնում վկայագրում նշված գումարի 

փոփոխության: 

11. Բնակարանի գնման (կառուցման) վկայագրի վավերականության ժամկետը 

սահմանվում է 12 ամիս` վկայագիրը Շահառուին տրամադրելու օրվանից սկսած` 

առանց ժամկետի երկարաձգման հնարավորության: Այդ ժամկետի ընթացքում 

բնակարան ձեռք չբերվելու կամ Հիմնադրամի հետ կնքված` բնակարանի գնման 

(կառուցման) վկայագրուվ բնակելի տուն կառուցելու նպատակով տրամադրվող 

անհատույց պետական աջակցության գումարը նպատակային օգտագործելու 

վերաբերյալ պայմանագիրը Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարություն չներկայացնելու դեպքում բնակարանի գնման (կառուցման)  

վկայագիրը մարվում է, և պայմանագիրը համարվում է լուծված, իսկ Շահառուն 

պահպանում է բնակարանային հաշվառման մեջ գտնվելու իրավունքը՝ ըստ իր 

բնակարանային հաշվառման հերթի: Վկայագրի վավերականության ժամկետի 

ընթացքում Շահառուի մահվան դեպքում բնակարանի գնման (կառուցման)  

վկայագրում նշված գումարը մտնում է ժառանգության զանգվածի մեջ, և Շահառուի 

ժառանգի (ժառանգների) կողմից Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարություն ներկայացված ժառանգության իրավունքի վկայագրի հիման վրա, 

որի պատճենը պահվում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարությունում, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարու-

թյան կողմից փոխանցվում է ժառանգի (ժառանգների) բանկային հաշվի համարին: 

Բնակարանի գնման (կառուցման)  վկայագրում նշված գումարը Շահառուի ժառանգին 

(ժառանգներին) փոխանցվելու հիման վրա Շահառուի և (կամ) նրա ընտանիքի 

անդամների բնակարանային ապահովության իրավունքը դադարում է: Սույն կետի 

համաձայն բնակարանի գնման (կառուցման) վկայագիրը մարվելուց հետո Շահառուի 

մահվան դեպքում Շահառուի բնակարանային ապահովությունն իրականացվում է 

սույն կարգի  5-րդ և 6-րդ կետերի պայմանների համաձայն: 

 

III. ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ  

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

 

12. Կարգի իմաստով բնակելի տան կառուցումը շինարարական աշխատանք-

ների և միջոցառումների համալիր է՝ ուղղված բնակելի տարածքի շինարարությանը, 

որը նախատեսում է՝ 

1) հիմքից նոր բնակելի տան կառուցում. 

2)  բնակելի տան նոր հարկի կառուցում կամ կցակառուցում. 

3)  բնակարանի կցակառուցում. 

4)  կիսակառույց բնակելի տան շինարարության ավարտում. 

5) բնակելի տան ամրացում և/կամ հիմնանորոգում: 

13. Շահառուն բնակարանի գնման (կառուցման) վկայագրի միջոցով բնակելի 

տուն կառուցելու նպատակով ներկայանում է Հիմնադրամ` ներկայացնելով բնակա-

րանի գնման (կառուցման) վկայագիրը, ինչպես նաև` 

1) սույն կարգի 12-րդ կետով սահմանված կառուցման անհրաժեշտ 

թույլտվության բնօրինակը. 

2) մասնագիտացված կազմակերպության կողմից կազմված նախագիծը և 

նախահաշիվը. 

3) համապատասխան հողամասի կամ բնակելի տան (բնակարանի)՝ անշարժ 

գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականը: 

14. Շահառուն Հիմնադրամի հետ կնքում է բնակարանի գնման (կառուցման) 

վկայագրով բնակելի տուն կառուցելու նպատակով տրամադրվող անհատույց պետա-

կան աջակցության գումարի նպատակային օգտագործման պայմանագիր, որի ձևը 

սահմանում է Հիմնադրամը:  

15. Հիմնադրամը, սույն կարգի 9-րդ կետի համաձայն, Շահառուի անվամբ 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից Հիմնադրա-

մի հաշվի համարին փոխանցված` բնակարանի գնման (կառուցման) վկայագրում 

նշված գումարը Շահառուին է տրամադրում փուլերով` դրա նպատակային 

օգտագործումը վերահսկելու նպատակով: Յուրաքանչյուր փուլի գումարը տրամադր-
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վում է նախորդ փուլում տրամադրված գումարին համապատասխան աշխատանքների 

կատարման դեպքում և ոչ ավել, քան 3,5 մլն դրամը:    

16. Շահառուն սույն կարգի 3-րդ կետում նշված կարգով սահմանված 

պահանջներին բավարարելու դեպքում, կարող է անտոկոս փոխառություն ստանալու 

հայտ ներկայացնել Հիմնադրամ` կառուցման նախահաշվային արժեքի և անհատույց 

աջակցության գումարի տարբերության չափով, բայց ոչ ավել, քան նշված կարգով 

սահմանված` կառուցման համար տրամադրվող փոխառության առավելագույն 

գումարը: 

17. Հիմնադրամը, բնակելի տուն կառուցելու համար անտոկոս փոխառություն 

ստանալու մասին Շահառուի հայտը բավարարում է սույն կարգի 3-րդ կետում նշված 

կարգով սահմանված  պայմանների համաձայն: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                   Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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Ձև N 1 

 

 
Ձև N 2 

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  N ______ 

   

 ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ԳՆՄԱՆ (ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ) ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

քաղ. Ստեփանակերտ  ___ _______________ 20     թ. 

  

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կենտրոնական բնա-

կարանային հանձնաժողովի նախագահ__________________________________________-ի 

                                                                              (անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

(այսուհետ` Նախարարություն), մի կողմից, և զինծառայող (քաղաքացի) 

________________________________________________________________________________ 

                                    (անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը, 

________________________________________________________________________________ 

                                                   անձնագրային տվյալները) 

(այսուհետ` Շահառու) մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը՝ հետևյալի մասին. 

 

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 

 

1.1. Նախարարությունը Շահառուի բնակարանային պայմանների բարելավման 

նպատակով բնակարանի գնման (կառուցման) վկայագրի միջոցով Շահառուին 

տրամադրում է անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն`  

__________________________________________________________________________ դրամ: 

                                                (գումարի չափը՝ թվերով և բառերով) 
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2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

2.1. Նախարարությունը պարտավոր է՝ 

2.1.1. Շահառուին տրամադրել բնակարանի գնման (կառուցման) վկայագիր. 

2.1.2. Շահառուի կողմից նոտարական կարգով վավերացված կամ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունիսի 19-ի N 423-Ն 

որոշմամբ սահմանված օրինակելի ձևին համապատասխան կնքված բնակարանի 

(բնակելի տան) առուվաճառքի պայմանագիրը, իսկ բնակելի տուն կառուցելու դեպքում` 

Արցախի ներդրումային հիմնադրամի (այսուհետ` Հիմնադրամ) հետ կնքված բնակարա-

նի գնման (կառուցման) վկայագրով բնակելի տուն կառուցելու նպատակով տրամադր-

վող անհատույց պետական աջակցության գումարի նպատակային օգտագործման 

պայմանագիրը, Նախարարություն ներկայացվելու օրվանից հետո 10 աշխատանքային 

օրվա ընթացքում` բնակարանի գնման (կառուցման) վկայագրում նշված գումարը 

փոխանցել վաճառողի հաշվի համարին` բնակարանի (բնակելի տան) վաճառողի 

կողմից ընտրված բանկի միջոցով, իսկ բնակելի տուն կառուցելու դեպքում` 

Հիմնադրամի հաշվի համարին. 

2.1.3. սույն պայմանագրի 2.1.2-րդ ենթակետում նշված գումարի փոխանցման 

օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցել գումարի փոխանցման 

մասին Շահառուին և (կամ) բնակարան վաճառողին, իսկ բնակելի տուն կառուցելու 

դեպքում` Շահառուին և (կամ) Հիմնադրամին: 

2.2. Նախարարությունն իրավունք ունի՝ 

2.2.1. Շահառուից պահանջելու ստորագրել պարտավորագիր այն մասին, որ 

բնակարանի գնման (կառուցման) վկայագրի միջոցով բնակարան (բնակելի տուն) գնելու 

(կառուցելու) դեպքում, անկախ հետագայում բնակարանային պայմանների 

վատթարացման պատճառից, իսկ բնակելի տուն կառուցելու դեպքում` նաև կառուցումն 

չավարտելու պատճառից, Շահառուն չի կարող Նախարարություն ներկայացնել 

բնակարանային պայմանների բարելավման պահանջ: 

2.3. Շահառուն պարտավոր է՝ 

2.3.1. բնակարանի գնման (կառուցման) վկայագիրն ստանալուց հետո 12 ամսվա 

ընթացքում գնել բնակարան (բնակելի տուն) և առուվաճառքի պայմանագիրը, իսկ 

բնակելի տուն կառուցելու դեպքում` Հիմնադրամի հետ կնքված` սույն պայմանագրի 

2.1.2-րդ կետում նշված պայմանագիրը ներկայացնել Նախարարություն: Այդ ժամկետի 

ընթացքում բնակարան (բնակելի տուն) չգնելու կամ Հիմնադրամի հետ կնքված` սույն 

կետում նշված պայմանագիրը Նախարարություն չներկայացնելու դեպքում` ժամկետի 

ավարտից հետո բնակարանի գնման (կառուցման) մարված վկայագիրը վերադարձնել 

Նախարարություն. 

2.3.2. սույն պայմանագրով սահմանված գումարից ավելի բարձր արժեք ունեցող 

բնակարան ձեռք բերելու կամ բնակելի տուն կառուցելու դեպքում արժեքի 

տարբերությունը լրացնել իր միջոցների հաշվին: 

2.4. Շահառուն իրավունք ունի՝ 

2.4.1. Նախարարությունից պահանջել բնակարանի գնման (կառուցման) վկայա-

գրում նշված գումարը, նոտարական կարգով վավերացված կամ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունիսի 19-ի N 423-Ն որոշմամբ 

սահմանված օրինակելի ձևին համապատասխան կնքված բնակարանի (բնակելի տան) 

առուվաճառքի պայմանագիրը Նախարարություն ներկայացնելուց հետո փոխանցել 

վաճառողի հաշվի համարին, իսկ բնակելի տուն կառուցելու դեպքում` Հիմնադրամի հետ 

կնքված` սույն պայմանագրի 2.1.2-րդ կետում նշված պայմանագիրը Նախարարություն 

ներկայացնելուց հետո փոխանցել Հիմնադրամի հաշվի համարին. 

2.4.2. սույն պայմանագրի 2.3.1-ին ենթակետի համաձայն բնակարանի գնման 

(կառուցման) վկայագիրը Նախարարությանը վերադարձնելուց հետո պահպանել բնա-

կարանային հաշվառման մեջ գտնվելու իրավունքը: 

 

3. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ 

 

3.1. Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը լուծվում են փոխադարձ 

համաձայնությամբ կամ դատական կարգով: 

3.2. Պայմանագիրը կնքվում է երկու օրինակից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի 

հավասար իրավաբանական ուժ: 
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4. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

4.1. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման օրվանից և 

գործում է 12 ամիս ժամկետով: 

4.2. Սույն պայմանագրի համաձայն Շահառուի կողմից բնակարանի գնման 

(կառուցման) վկայագրի միջոցով բնակարան (բնակելի տուն) գնելու, իսկ բնակելի տուն 

կառուցելու դեպքում` Հիմնադրամի հետ կնքված` սույն պայմանագրի 2.1.2-րդ կետում 

նշված պայմանագիրը Նախարարություն ներկայացնելու ժամկետը սահմանվում է 12 

ամիս` առանց ժամկետի երկարաձգման հնարավորության: 

4.3. Սույն պայմանագրի 4.2-րդ կետում նշված ժամկետում բնակարան (բնակելի 

տուն) չգնելու, իսկ բնակելի տուն կառուցելու համար Հիմնադրամի հետ կնքված` սույն 

պայմանագրի 2.1.2-րդ կետում նշված պայմանագիրը Նախարարություն չներկայացնելու 

դեպքերում` բնակարանի գնման (կառուցման) վկայագիրը մարվում է, և սույն 

պայմանագիրը համարվում է լուծված, իսկ Շահառուն պահպանում է բնակարանային 

հաշվառման մեջ գտնվելու իրավունքը: 

  

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՇԱՀԱՌՈՒ 

---------------------------------------------------- 
(պաշտոնատար անձի անվան և հայրանվան 

սկզբնատառերը, ազգանունը) 

 ---------------------------------------------- 
(անձի անվան և հայրանվան սկզբնատառերը,  

ազգանունը) 

-------------------------------------------------- 
                                          (ստորագրությունը) 

---------------------------------------------- 
(ստորագրությունը) 

 Կ.Տ. 

         ------- ---------------- 20     թ. 

  

           ----- ---------------- 20      թ. 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              6 մարտի 2020թ.                                                          N 142-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

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

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ 

կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.   
1. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական 

սահմաններում` Ստեփանակերտ քաղաքի Գ. Իվանյան 2-րդ նրբանցքի թիվ 

3/1 հասցեում գտնվող, քաղաքացու սեփականություն հանդիսացող՝ 

արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական 

նպատակային նշանակության 0,0144 հեկտար արդյունաբերական օբյեկտների 

հողերը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության` բնակելի  կառուցապատման հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա կադաստրային 

արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի նպատակային 

նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային արժեքն ավելի բարձր 

է, քան մինչև փոփոխումը: 

3.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                            Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              12 մարտի 2020թ.                                                          N 158-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

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

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ 

կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.   
1. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական 

սահմաններում` Ստեփանակերտ քաղաքի Առ. Առաքելյան փողոցի թիվ 37 

հասցեում գտնվող, քաղաքացու սեփականություն հանդիսացող՝ 

արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական 

նպատակային նշանակության 0,211774 հեկտար արդյունաբերական 

օբյեկտների հողերը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության` բնակելի կառուցապատման հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել 

հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա 

կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային 

արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                            Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              12 մարտի 2020թ.                                                          N 159-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

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

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ 

կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.   
1. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական 

սահմաններում` Ստեփանակերտ քաղաքի Վ. Բրյուսով փողոցի թիվ 14/3  

հասցեում գտնվող, քաղաքացու սեփականություն  հանդիսացող՝  

գյուղատնտեսական   նպատակային  նշանակության 0,03 հեկտար այլ 

հողատեսքը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության` բնակելի  կառուցապատման հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել 

հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա 

կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային 

արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը: 

3.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                            Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              13  մարտի 2020թ.                                                          N 162-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՎ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ «Է» ՍԵՐԻԱՅԻ ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԸ 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքի 9.5-րդ 

հոդվածի  4-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության 

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

սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով` Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքով սահմանված 

պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների դրոշմավորման համար 

2020 թվականի մարտի 20-ից կիրառության մեջ դնել «Է» սերիայի 

դրոշմապիտակները: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 «Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                         Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

              17 մարտի 2020թ.                                                          N 174-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ,  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի  N 1160-Ն ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 11-Ի N 52-Ա  

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին»  օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի  37-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի  ՆՀ-108-Ն 

հրամանագրով սահմանված կարգի 3-րդ, 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ 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 

27-ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշման N 2 

հավելվածի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն  

հավելվածի: 

2. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

փետրվարի 11-ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական 

բյուջեով նախատեսված գյուղատնտեսական ծրագրերի և միջոցառումների 

մասին»  N 52-Ա որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝  

1) 6-րդ կետում և 6-րդ կետի 1-ին տողում «19 000,0» թիվը փոխարինել                       

«34 000,0» թվով. 

2) 9-րդ կետում «1 500 000,0» թիվը փոխարինել «1 475 845,7» թվով. 

3) 11-րդ կետում «2 563 005,4» թիվը փոխարինել «2 548 005,4» թվով. 

4) 11-րդ կետի 6-րդ տողում «1 280 000,0» թիվը փոխարինել «1 265 000,0» 

թվով. 

5) «ԸՆԴԱՄԵՆԸ» տողում «5 162 141,3» թիվը փոխարինել «5 137 987,0» 

թվով: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 «Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                              Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի մարտի 17-ի N 174-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 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ 

 ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

(հազար ՀՀ  դրամ) 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

Բ
ա
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ի

ն
 

Խ
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ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  (ավելա-

ցումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

         ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ  - - - - 

         այդ թվում`          

04    ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
(12 654.3) (10 654.3) 27 345.7 (24 154.3) 

 2   Գյուղատնտեսություն, 

անտառային տնտեսություն, 

ձկնորսություն և որսորդություն 

(12 654.3) (10 654.3) 27 345.7 (24 154.3) 

  1  Գյուղատնտեսություն (12 654.3) (10 654.3) 27 345.7 (24 154.3) 

   07 Խորհրդատվական և տպագրա-

կան ծառայությունների ու 

մոնիթորինգի կազմակերպում 

15 000.0 15 000.0 15 000.0 15 000.0 

    ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
15 000.0 15 000.0 15 000.0 15 000.0 

   10 Աջակցություն գյուղի և 

գյուղատնտեսության 

աջակցության հիմնադրամին 

(24 154.3) (24 154.3) (24 154.3) (24 154.3) 

    ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
(24 154.3) (24 154.3) (24 154.3) (24 154.3) 

   12 Գյուղատնտեսական 

միջոցառումների 

իրականացման ծրագրեր 

(3 500.0) (1 500.0) 36 500.0 (15 000.0) 

    ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
(3 500.0) (1 500.0) 36 500.0 (15 000.0) 

06    ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱ-

ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

(11 500.0) (13 500.0) (51 500.0) - 

 3   Ջրամատակարարում (11 500.0) (13 500.0) (51 500.0) - 

  1  Ջրամատակարարում (11 500.0) (13 500.0) (51 500.0) - 

   02 Ջրամբարների, ջրանցքների, 

ջրատարների վերանորոգում, 

վերականգնում և պահպանում 

(11 500.0) (13 500.0) (51 500.0) - 

    ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

(11 500.0) (13 500.0) (51 500.0) 
- 

11    ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 
24 154.3 24 154.3 24 154.3 24 154.3 

 1   Պետական բյուջեի և համայնք-

ների պահուստային ֆոնդեր 
24 154.3 24 154.3 24 154.3 24 154.3 

  1  Պետական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդ 
24 154.3 24 154.3 24 154.3 24 154.3 

   01 Պետական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդ 
24 154.3 24 154.3 24 154.3 24 154.3 

    ԱՀ կառավարություն 24 154.3 24 154.3 24 154.3 24 154.3 
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Ա Ր Ց Ա Խ Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

        «24» փետրվարի 2020թ.                            N 47-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ  

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 19-Ի ««ԿԼԱՍ-ՖԱՐՄ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 

2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 11-ԻՆ ՏՐՎԱԾ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԿՐՊԱԿ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ  

Կ-XX-000296 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 

 N 39-Ա ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ 

հոդվածը և «ԿԼԱՍ-ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության տնօրենի 2020 թվականի փետրվարի 21-ի գրությունը. 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարի 2020 թվականի փետրվարի 19-ի ««ԿԼԱՍ-

ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը Արցախի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից 2016 

թվականի մարտի 11-ին տրված դեղատնային գործունեություն (դեղատնային 

կրպակ) իրականացնելու   Կ-XX-000296 լիցենզիայի գործողությունը 

կասեցնելու մասին» N 39-Ա հրամանը: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի  իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի մասին տեղեկության գրանցումը 

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին` պաշտոնական տեղեկագրում 

հրապարակելու համար: 

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում «ԿԼԱՍ-ՖԱՐՄ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությանն իրազեկելուն հաջորդող օրվանից: 

 

 

    

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

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

        «24» փետրվարի 2020թ.                                                        N 48-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 19-Ի ««ՎԱՆ» ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԻՆ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԿՈՂՄԻՑ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-ԻՆ ՏՐՎԱԾ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԿՐՊԱԿ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ  Ա-XX-

000018 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  

N 40-Ա ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ 

հոդվածը և «Վան» արտադրական կոոպերատիվի տնօրենի 2020 թվականի 

փետրվարի 21-ի դիմումը. 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարի 2020 թվականի փետրվարի 19-ին ««ՎԱՆ» 

արտադրական կոոպերատիվին Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2007 թվականի հոկտեմբերի 

22-ին տրված դեղատնային գործունեություն (դեղատնային կրպակ) 

իրականացնելու Ա-XX-000018 լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու 

մասին» N 40-Ա հրամանը: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի  իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի մասին տեղեկության գրանցումը 

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին` պաշտոնական տեղեկագրում 

հրապարակելու համար: 

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում «ՎԱՆ» արտադրական 

կոոպերատիվին իրազեկելուն հաջորդող օրվանից: 

 

    

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

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

       «25» փետրվարի 2020թ.                                            N 53-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 19-Ի «ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՔՐԻՍՏԻՆԵ 

ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆԻՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-ԻՆ ՏՐՎԱԾ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

(ԴԵՂԱՏՈՒՆ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ Ա-XX-000039 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 38-Ա ՀՐԱՄԱՆՆ 

 ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-

րդ հոդվածը և անհատ ձեռնարկատեր Քրիստինե Իսկանդարյանի 2020 

թվականի փետրվարի 21-ի դիմումը. 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարի 2020 թվականի փետրվարի 19-ի ««Անհատ 

ձեռնարկատեր Քրիստինե Իսկանդարյանին Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից 2007 

թվականի դեկտեմբերի 12-ին տրված դեղատնային գործունեություն 

(դեղատուն) իրականացնելու Ա-XX-000039 լիցենզիայի գործողությունը 

կասեցնելու մասին» N 38-Ա հրամանը: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի  իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի մասին տեղեկության գրանցումը 

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին` պաշտոնական տեղեկագրում 

հրապարակելու համար: 

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում անհատ ձեռնարկատեր Քրիստինե 

Իսկանդարյանի իրազեկելուն հաջորդող օրվանից: 

 

    

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

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

          «27» փետրվարի 2020թ.                                          N 60-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 19-Ի ««Մ.Մ.Մ.ՍԱՂՅԱՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-ԻՆ ՏՐՎԱԾ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԿՐՊԱԿ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ           

Կ-XX-000246 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  

N 37-Ա ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-

րդ հոդվածը և «Մ.Մ.Մ.ՍԱՂՅԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության տնօրենի 2020 թվականի փետրվարի 20-ի դիմումը. 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարի 2020 թվականի փետրվարի 19-ի 

««Մ.Մ.Մ.ՍԱՂՅԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության կողմից 2013 թվականի դեկտեմբերի 20-ին տրված 

դեղատնային գործունեություն (դեղատնային կրպակ) իրականացնելու Կ-XX-

000246 լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու մասին»    N 37-Ա հրամանը: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի  իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի մասին տեղեկության գրանցումը համապա-

տասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին` պաշտոնական տեղեկագրում 

հրապարակելու համար: 

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում «Մ.Մ.Մ.ՍԱՂՅԱՆ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությանն իրազեկելուն հաջորդող օրվանից: 

 

 

    

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

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

       «27» փետրվարի 2020թ.                                         N 61-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ  

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 19-Ի ««ՖԱՐՄ ՄԱՐԿԵՏ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 30-ԻՆ ՏՐՎԱԾ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԿՐՊԱԿ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ    

Կ-XX-000319 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 

 N 36-Ա ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-

րդ հոդվածը և «ՖԱՐՄ ՄԱՐԿԵՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության տնօրենի 2020 թվականի փետրվարի 20-ի դիմումը. 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարի 2020 թվականի փետրվարի 19-ի ««ՖԱՐՄ 

ՄԱՐԿԵՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը Արցախի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից 2018 

թվականի մայիսի 30-ին տրված դեղատնային գործունեություն (դեղատնային 

կրպակ) իրականացնելու Կ-XX-000319 լիցենզիայի գործողությունը 

կասեցնելու մասին» N 36-Ա հրամանը: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի  իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի մասին տեղեկության գրանցումը 

համապատասխան գրանցամատյանում. 

 2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը 

նորմատիվ իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին` պաշտոնական 

տեղեկագրում հրապարակելու համար: 

 3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում «ՖԱՐՄ ՄԱՐԿԵՏ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությանն իրազեկելուն հաջորդող օրվանից: 

 

    

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

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

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն   Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

2020 թվականի մարտի 3-ի 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲԻ 

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» ՍԿ 3.1.1-0-22-20 

ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ  

ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 68-Ն  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 

թվականի մարտի 16-ի N 90 որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի 9-րդ կետի 

20-րդ ենթակետին համապատասխան՝ 

  

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   Ե Մ` 

  

1. Հաստատել «Արցախի Հանրապետությունում ատիպիկ թոքաբորբի 

համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ 3.1.1-0-22-20 սանիտարահամա-

ճարակաբանական կանոնները և նորմերը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

   

 

                                                                                                                  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                   Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ 

 

 

2020 թվականի մարտի 3-ի 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության  

առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի մարտի 3-ի N 68-Ն հրամանի 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲԻ 

ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» ՍԿ 3.1.1-0-22-20 

ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ 

  

Բ Ա Ժ Ի Ն 1 

ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՈԼՈՐՏ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 1  

ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՈԼՈՐՏ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կանոնները և նորմերը (այսուհետ՝ կանոններ) նախատեսված են Արցախի 

Հանրապետության տարածքում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 

կազմակերպությունների համար` անկախ սեփականության ձևից և գերատեսչական 

պատկանելությունից: 

2. Սույն կանոնները սահմանում են ատիպիկ թոքաբորբի դեպքերի հայտնաբերման, 

ախտորոշման, վարման, բուժման, համաճարակաբանական հսկողության, դրա ձևերի, 

ախտահանման, մանրէազերծման, նախամանրէազերծման աշխատանքների, ատիպիկ 

թոքաբորբի վարակի հսկողության, ատիպիկ թոքաբորբի դեմ պայքարի և 

կանխարգելման աշխատանքների կազմակերպմանը, հիվանդների վարման 

ընթացքում առաջացած բժշկական թափոնների ոչնչացմանը, ատիպիկ թոքաբորբի 

կասկածով մահացած անձանցից ախտաբանաանատոմիական նմուշառմանը 

ներկայացվող պահանջները, որոնք ուղղված են ատիպիկ թոքաբորբի 

համաճարակաբանական հսկողության ապահովմանը:  

3. Ատիպիկ թոքաբորբը կամ ծանր ընթացքով սուր շնչառական համախտանիշը, 

որպես նոր վարակիչ հիվանդություն առաջին անգամ արձանագրվել է Չինաստանում 

2002 թվականի նոյեմբեր ամսում: 

4. Հարուցիչը պատկանում է կորոնավիրուսների ընտանիքին: Սակայն վիրուսն իր 

հատկություններով տարբերվում է կորոնավիրուսների ընտանիքի մյուս վիրուսներից, 

քանի որ դրանք մարդու և կենդանիների շրջանում առաջացնում են բարձր 

վարակելիությամբ օժտված հիվանդություն: 

5. Վիրուսը մակերեսների վրա չորացումից հետո պահպանվում է մինչև 48 ժամ: 

Վիրուսի կայունությունն արտազատուկներում՝ կղանքային զանգվածում 

պահպանվում է առնվազն 2 օր, իսկ մեզում՝ առնվազն 24 ժամ: Լուծով հիվանդների 

կղանքային զանգվածում, որը համարվում է թույլ թթվային միջավայր, հարուցիչները 

պահպանվում են ավելի երկար, մինչև 4 օր: Լուծով հիվանդի արտաթորանքներով 

ախտոտված մակերեսների վրա վիրուսը կարող է պահպանվել մինչև 4 օր: 

6. Հիվանդության գաղտնի շրջանը 2-14 օր է, հաճախ` 3-5 օր: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ 2 

 ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲՈՎ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ 

  

7. Արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային ընդունելությունների, տնային 

կանչերի, բժշկական զննությունների ժամանակ բժշկական օգնություն և սպասարկում 

իրականացնող կազմակերպությունների բուժաշխատողների, ընտանեկան բժիշկների 

կողմից ատիպիկ թոքաբորբ կասկածվում է այն անձանց շրջանում, ովքեր 

համապատասխանում են կասկածելի դեպքի ստանդարտ բնորոշմանը` համաձայն 

սույն կանոնների ձև N 1-ի: 

8. Դեպքերի սահմանումը, ելնելով հիվանդության տեղական արտահայտման 

ձևերից, կարող է ենթարկվել փոփոխության: Բռնկումների ժամանակ կարող են 

մշակվել նաև դեպքերի աշխատանքային սահմանումներ: 

9. Ատիպիկ թոքաբորբերով հիվանդների հայտնաբերման, այդ թվում` կասկածի 

դեպքում դեպքի մասին արտահերթ հաղորդվում է Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն` համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-
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տության առողջապահության նախարարի 2013 թվականի օգոստոսի 14-ի N 209-Ն 

հրամանի և սույն կանոններով հաստատված ձև N 3-ի: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  3 

ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲՈՎ ԴԵՊՔԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՎ ԲՈՒԺՈՒՄԸ 

  

10. Ատիպիկ թոքաբորբի ախտորոշումն իրականացվում է` 

1) կլինիկական. 

2) համաճարակաբանական. 

3) լաբորատոր ցուցանիշներով: 

11. Ատիպիկ թոքաբորբ կլինիկորեն ախտորոշվում է ըստ դեպքի ստանդարտ 

սահմանման` համաձայն սույն կանոնների ձև N 1-ի: 

12. Ատիպիկ թոքաբորբի ախտորոշման համաճարակաբանական ցուցանիշներն 

են` 

1) համաճարակաբանական վերհուշի (անամնեզի) առկայություն` 

ա. սերտ շփում (անձ, ով խնամել է հիվանդին, ապրել է նրա հետ և ուղղակի 

կոնտակտ է ունեցել կասկածելի կամ հավանական հիվանդի արտազատուկների կամ 

կենսաբանական հեղուկների հետ) ատիպիկ թոքաբորբի կասկածելի կամ հավանական 

դեպքի հետ, 

բ. տարբեր երկրների այն տարածքում գտնվելու հանգամանք, որտեղ արձանագրվել 

են ատիպիկ թոքաբորբի տեղական դեպքեր և որոնց ցանկը ներկայացվում է 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, 

գ. տարբեր երկրների ախտահարված տարածքում բնակվելու հանգամանք: 

13. Ատիպիկ թոքաբորբը կարող է դիտվել որպես անսովոր կամ անսպասելի դեպք: 

Անսովոր դեպք է համարվում այն դեպքը, որն առաջացել է անհայտ ազդակից, կամ 

աղբյուրը, փոխանցողը, տարածման ուղին բնորոշ չէ տվյալ ազդակի առաջացրած 

դեպքին կամ անհայտ է, դեպքերի զարգացումն սպասվածից ավելի ծանր է (ներառյալ 

հիվանդացությունը կամ մահացությունը), կամ դեպքերի ախտանշանները 

տարբերվում են տվյալ դեպքին բնորոշ սովորական ախտանշաններից, կամ դեպքը 

բնորոշ չէ տարածքին, սեզոնին: Անսպասելի դեպք է համարվում` այն դեպքը, որն 

առաջացել է այնպիսի հիվանդության հարուցիչից, քիմիական, ճառագայթային 

ազդակից, որն արդեն վերացվել էր երկրի տարածքում, կամ նախկինում չէր 

արձանագրվել, կամ մասնագիտացված կառույցները չէին սպասում դրա ի հայտ 

գալուն` բռնկում, համաճարակ, պայթյուն, արտահոսք և այլն: 

14. Ատիպիկ թոքաբորբին բնորոշ հատկանիշները ներկայացված են սույն 

կանոնների ձև N 5-ում: 

15. Հիվանդի բուժումն իրականացվում է հիվանդանոցային պայմաններում: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  4 

ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲԻ ԿԱՍԿԱԾՈՎ ՄԱՀԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑԻՑ 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄԸ 

  

16. Կորոնավիրուսի առկայության վերաբերյալ հետազոտություն կատարելու 

համար նմուշառում կատարվում է այն անձանցից, ովքեր մահացել են դիահերձման 

պահից հաշված 24-36 ժամից ոչ ուշ: 

17. Դիահերձումն իրականացվում է համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության առողջապահության նախարարի 2013 թվականի ապրիլի 19-ի N 98-Ն 

հրամանի: 

18. Օրգանների նմուշները վերցնում են մանրէազերծված հերմետիկ փակվող 

սրվակների կամ փորձանոթների մեջ: 

19. Հետազոտության համար նմուշառումը կատարվում է ներքոհիշյալ օրգաններից՝ 

1) հիվանդների արյունից (հիվանդության տասներորդ օրից սկսած). 

2) թոքերից՝ ախտաբանական օջախից և բրոնխների հատվածներից. 

3) լյարդից. 

4) փայծաղից. 

5) բրոնխների ախտաբանական օջախի պարունակությունից: 

20. 3-5 միլիլիտր արյուն վերցնում են ցանկացած խոշոր անոթից (աորտա, թոքային 

զարկերակ և այլն): 

21. Բրոնխային լվացուկ ստանալու համար կտրվում է ախտահարված թոքի 

գլխավոր բրոնխը, մեջը լցնում 50 միլիլիտր մանրէազերծված ֆիզիոլոգիական լուծույթ, 
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բրոնխը սեղմվում է սեղմիչով, 2-3 անգամ այն բարձրացնում և իջեցնում, որպեսզի 

բրոնխեալ ծառը լցվի հեղուկով, ապա այդ հեղուկից վերցվում է 5-10 միլիլիտր և լցվում 

առանձին սրվակի կամ փորձանոթի մեջ: 

22. Թոքաբորբի օջախից մկրատով կտրվում է 2-5 -3 X 3 սանտիմետր հյուսվածքի 

կտոր և տեղավորվում փորձանոթի (սրվակի) մեջ: Հնարավորության դեպքում այնտեղ 

տեղավորվում է նաև բրոնխի մի հատված: 

23. Լյարդի և փայծաղի հյուսվածքի նույն չափի հատված վերցվում և տեղավորվում 

է առանձին փորձանոթի (սրվակի) մեջ: 

24. Վերցրած նմուշները տեղավորվում են ամուր փակվող խցանով, 

մանրէազերծված փորձանոթի մեջ, ախտահանիչ լուծույթով մշակում դրանց արտաքին 

մակերեսը և մակնշում (նշելով հիվանդի ազգանունը, անունը, հայրանունը, նյութի 

տեսակը և նմուշառման ամսաթիվը): Կափարիչը (խցանը) հպման տեղում լրացուցիչ 

ամրացնում են կպչուն ժապավենով և ուղեգրի հետ միասին տեղավորում հերմետիկ 

տարողության մեջ: 

25. Դիահերձման նյութը հետազոտության համար տեղափոխվում է 

վիրուսաբանական լաբորատորիա -20 աստիճան Ցելսիուս ջերմաստիճանում (թերմոս-

սառնարանով կամ չոր սառույցով), ոչ ուշ, քան 24 ժամվա ընթացքում: 

26. Վիրուսաբանական հետազոտության համար վերցված նմուշները տեղավորում 

են երկրորդ հերմետիկ տարայում՝ ուղեգրի և պարունակության ցուցակի մեկական 

օրինակի հետ և մակնշում: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  5 

ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  

27. Ատիպիկ թոքաբորբի յուրաքանչյուր դեպք, այդ թվում` կասկածելի, ենթակա է 

հոսպիտալացման: 

28. Ախտորոշման, հիվանդացման ամսաթվի, հիմնական ախտանշանների և 

անցկացված հետազոտության և բուժման տվյալները հոսպիտալացման ուղեգրում 

նշվում են պոլիկլինիկայի` հիվանդին վարող բժշկի կողմից: 

29. Ատիպիկ թոքաբորբերի վաղաժամ ախտորոշման նպատակով բժիշկն 

իրականացնում է փուլային ախտորոշիչ հետաքննություն` համաձայն սույն 

կանոնների ձև N 4-ում ներկայացված ալգորիթմի: 

30. Վերհուշում ճշտվում են ճանապարհորդությունների, բժշկական 

կազմակերպություն դիմելիության և հոսպիտալացման առկայությունը: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  6 

 ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲՈՎ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

31. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություն-

ներում, ատիպիկ թոքաբորբի կասկածելի կամ հաստատված դեպքերը և դրանից 

մահվան դեպքերն անհատապես հաշվառվում են՝ համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 

225-Ն հրամանի: 

32. Ատիպիկ թոքաբորբին առնչվող բոլոր բժշկական տվյալները` ներառյալ որոշ 

համաճարակաբանական բնութագրեր, գրանցվում են հիմնական բժշկական 

փաստաթղթերում` բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 

կազմակերպության պրոֆիլին համապատասխան: 

33. Ատիպիկ թոքաբորբի անսովոր և անսպասելի դեպքերը բժշկական օգնություն և 

սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում ևս ենթարկվում են 

հաշվառման և անմիջապես հաղորդվում են Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն:  

34. Ատիպիկ թոքաբորբով դեպքերի հաշվառման, ինչպես նաև դրանց մասին 

ժամանակին և օպերատիվ հաղորդման, հաշվետվության համար պատասխանատու է 

բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության ղեկավարը: 

35. Բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների վերակենդանացման 

բաժանմունքներ ընդունված ատիպիկ թոքաբորբի կասկածով կամ հաստատված 

ախտորոշմամբ հիվանդները հաշվառվում են համաձայն սույն կանոնների ձև N 2-ի և 

նրանց մասին տվյալները հաղորդվում են Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն` համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի 
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Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2013 թվականի օգոստոսի 14-ի   N 

209-Ն հրամանի և սույն կանոններով հաստատված ձև N 3-ի: 

36. Ատիպիկ թոքաբորբի ախտորոշմամբ և բուժմամբ զբաղվող բուժանձնակազմի 

շրջանում տասը օրվա ընթացքում 2 և ավելի դեպքի կամ բուժանձնակազմի ու 

հիվանդների շրջանում երեք և ավելի դեպքի արձանագրման ժամանակ առաջանում է 

ներհիվանդանոցային վարակի կասկած: 

37. Շտապ օգնության կայաններ դիմած ատիպիկ թոքաբորբով դեպքերի մասին 

հաղորդվում է Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն` 

համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 

2013 թվականի օգոստոսի 14-ի N 209-Ն հրամանի և սույն կանոններով հաստատված 

ձև N 3-ի: 

38. Ոչ պաշտոնական աղբյուրից ատիպիկ թոքաբորբի դեպքի կամ դեպքերի մասին 

ստացված տեղեկատվությունը հետազոտվում է Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից: 

39. Ատիպիկ թոքաբորբերի եզակի և խմբակային դեպքերի հետ շփում ունեցող 

առողջապահության ոլորտի աշխատողների շրջանում, բժշկական օգնություն և 

սպասարկում իրականացնող կազմակերպության հակահամաճարակային ռեժիմի 

հարցերով պատասխանատուի կողմից, իրականացվում է առողջության մոնիթորինգ` 

համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 

2015 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 225-Ն հրամանի: 

40. Տարածքային կառավարման մարմինների կողմից, իրենց սպասարկման 

տարածքի բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների բժիշկների, միջին և կրտսեր 

բուժանձնակազմի համար, Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության մասնագետների մասնակցությամբ, կազմակերպվում են 

խորհրդակցություններ, աշխատանքային քննարկումներ, սեմինարներ, 

դասախոսություններ «Ատիպիկ թոքաբորբի հայտնաբերումը, ախտորոշումը, բուժումը 

և կանխարգելումը» թեմայով: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  7 

ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲԻ ՕՋԱԽՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

  

41. Ատիպիկ թոքաբորբի կազմակերպ և տնային օջախներում առողջության 

առաջնային պահպանման բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների 

բուժաշխատողների կողմից իրականացվում է կոնտակտավորների բժշկական 

հսկողություն (ամենօրյա հարցում, զննում, ջերմաչափում) տասը օր, որոնք գրանցվում 

են համապատասխան առաջնային բժշկական փաստաթղթերում կամ ամբուլատոր 

քարտերում: 

  

Բ Ա Ժ Ի Ն  2 

ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲՈՎ ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  8 

 ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

 ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

  

42. Հիվանդանոցում հիվանդի հայտնաբերման ժամանակ բուժկանխարգելիչ 

կազմակերպություններում միջոցառումներն իրականացվում են միասնական 

սխեմայով՝ կազմակերպության հակահամաճարակային միջոցառումների օպերատիվ 

պլաններին համապատասխան՝ 

1) յուրաքանչյուր բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունում ղեկավարի 

(տեղակալի), բժիշկների և միջին բուժանձնակազմի համար տեսանելի վայրերում 

փակցվում են վարակիչ հիվանդությամբ հիվանդի հայտնաբերման դեպքում 

հաղորդման սխեմաները, պաշտպանիչ հագուստի լրակազմերի պահպանման 

վայրերի, ախտահանիչ միջոցների, լաբորատոր հետազոտության նպատակով 

նմուշառման համար տարողությունների մասին տեղեկատվությունը, ինչպես նաև 

բժիշկների և միջին բուժաշխատողների պարտականությունների ցանկը. 

2) տարողությունները պահպանվում են բուժանձնակազմի համար հասանելի 

վայրերում. 
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3) հիվանդի հայտնաբերման դեպքում արտակարգ հաղորդումն իրականացվում է 

համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 

2013 թվականի օգոստոսի 14-ի N 209-Ն հրամանի և սույն կանոններով հաստատված 

ձև N 3-ի. 

4) ատիպիկ թոքաբորբի կասկածի կամ հիվանդի հայտնաբերման դեպքում յուրա-

քանչյուր բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունում իրականացվում են 

հակահամաճարակային միջոցառումներ. ձեռնարկվում են միջոցներ հայտնաբերման 

վայրում հիվանդի մեկուսացման համար՝ մինչև հոսպիտալացումը, հիվանդին 

ցուցաբերվում է անհրաժեշտ բժշկական օգնություն, հիվանդները սանիտարական 

փոխադրամիջոցով տեղափոխվում են ինֆեկցիոն հիվանդանոցներ (բաժանմունքներ), 

հիվանդներին, որոնք ենթակա չեն տեղափոխման, օգնություն ցուցաբերվում է տեղում. 

5) բուժաշխատողը, դուրս չգալով շինությունից, որտեղ հայտնաբերվել է հիվանդը, 

հեռախոսով կամ հիվանդի հետ չշփված անձի միջոցով հաղորդում է բուժկանխարգելիչ 

կազմակերպության ղեկավարին հիվանդի հայտնաբերման և նրա վիճակի մասին, 

կրում է դիմակ, նախապես ձեռքերը և մարմնի բաց մասերն ախտահանիչ միջոցներով 

(1 տոկոսանոց քլորամին, 70 աստիճանոց սպիրտ և այլն) մշակելուց հետո հագնում է 

ձեռնոցներ, ցուցաբերում անհրաժեշտ բժշկական օգնություն՝ սպասելով վարակաբանի 

կամ այլ պրոֆիլի բժշկի գալուն, որից հետո՝ հեռանում: Ժամանած վարակաբանը մինչև 

հիվանդի մոտ մտնելը հագնում է անհատական պաշտպանիչ արտահագուստ, իսկ 

նրան ուղեկցող աշխատակիցը (բուժքույր, մայրապետ) հիվանդասենյակի մոտ 

պատրաստում է ախտահանիչ լուծույթ: Հիվանդին հայտնաբերող բժիշկը հանում է 

բժշկական խալաթը և շնչառական ուղիները պաշտպանող դիմակը, ընկղմում է դրանք 

ախտահանիչ լուծույթով լցված տարայի մեջ, մշակում է կոշիկներն ախտահանիչ 

լուծույթով և անցնում է հարևան սենյակ կամ այլ շինություն, որտեղ ենթարկվում է 

ամբողջական մշակման, հագնում է հագուստի պահուստային լրակազմ (անձնական 

հագուստը և կոշիկները տեղադրվում են բրեզենտե կամ մոմլաթե պարկի մեջ՝ 

վարակազերծման համար): 70 աստիճան էթիլ սպիրտով մշակվում է բժշկի մարմնի 

բաց մասերը, մազերը, բերանը, կոկորդը ողողվում է 70 աստիճան էթիլ սպիրտով, քիթը 

և աչքերը կաթեցնում հակաբիոտիկի կամ 1 տոկոսանոց բորաթթվի լուծույթ. 

6) ժամանած վարակաբանը կամ թերապևտը պաշտպանիչ հագուստով կատարում 

է հիվանդի հարցում՝ հավաքելով մանրամասն համաճարակաբանական վերհուշ, 

զննում է հիվանդին, հաստատում է կամ ժխտում ատիպիկ թոքաբորբի ախտորոշումը, 

շարունակում է հիվանդի բուժումը՝ ելնելով ցուցումներից. 

7) ախտորոշման հաստատումից հետո հայտնաբերվում են հիվանդի հետ շփման 

մեջ գտնվող անձինք` տվյալ կազմակերպությունում գտնվող հիվանդներ, փոխադրված 

կամ այլ բուժական կազմակերպություններ ուղարկված (խորհրդատվության, 

հիվանդանոցային բուժման) դուրս գրված հիվանդներ, բժշկական և սպասարկող 

անձնակազմ (հանդերձարան, գրանցման բաժին (ռեգիստրատուրա), ախտորոշման, 

զննման սենյակներ), այցելուներ, անձինք՝ ըստ հիվանդի բնակության, աշխատանքի, 

ուսման վայրի. 

8) ժամանակավորապես փակվում են բուժկանխարգելիչ կազմակերպության 

մուտքը և ելքը: Փակվում են ամբողջ կազմակերպության կամ տվյալ բաժանմունքի 

(հարկի) դռները, որտեղ հայտնաբերվում է հիվանդը, այլ շինություններից դրա լրիվ 

մեկուսացման պայմաններում: Շինության մուտքի դռների մոտ փակցվում է ցուցանակ 

ժամանակավոր փակման վերաբերյալ: Դադարեցվում է հարկերի միջև 

հաղորդակցությունը: Հիվանդի հիվանդասենյակի մոտ, հիվանդանոցի մուտքի դռների 

մոտ (բաժանմունքի) և հարկերում տեղակայվում են հսկիչ կետեր, սահմանվում է 

կարանտին. 

9) այն բաժանմունքներում, որտեղ հայտնաբերվել է հիվանդ, մյուս հիվանդները 

բաժանմունքից և հիվանդասենյակներից դուրս չեն գալիս. 

10) ժամանակավորապես դադարեցվում է հիվանդների ընդունումը (հիվանդների 

դուրս գրումը, հարազատների այցելությունները հիվանդներին), հիվանդասենյակների 

պարագաները մնում են տեղում, այդ թվում` հիվանդության պատմության քարտը՝ 

մինչ եզրափակիչ ախտահանումը. 

11) կյանքի ցուցումով հիվանդների ընդունումն իրականացվում է հիվանդների 

հոսքից մեկուսացված տարածություններում, որոնք ունեն առանձին մուտք. 

12) հիվանդի հետ շփված անձանց նկատմամբ սահմանվում է բժշկական 

հսկողություն: 
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Գ Լ ՈՒ Խ  9 

ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՅՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

  

43. Պոլիկլինիկայում հիվանդի հայտնաբերման ժամանակ բոլոր միջոցառումները 

համանման են հիվանդանոցում հիվանդի հայտնաբերման ժամանակ իրականացվող 

միջոցառումներին` 

1) հիվանդի հայտնաբերման դեպքում արտակարգ հաղորդումն իրականացվում է 

համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 

2013 թվականի օգոստոսի 14-ի N 209-Ն հրամանի և սույն կանոններով հաստատված 

ձև N 3-ի. 

2) պոլիկլինիկայի ղեկավարը հիվանդի հայտնաբերման մասին հաղորդումն 

ստանալուց հետո, հիվանդի հայտնաբերման աշխատասենյակ է ուղարկում 

վարակաբան կամ թերապևտ՝ բուժքրոջ հետ (մայրապետի), որն ապահովում է 

ախտահանիչ լուծույթը. 

3) վարակաբանը կամ թերապևտն անհատական պաշտպանիչ արտահագուստով 

մտնում է հիվանդի մոտ՝ կասկածի հաստատման կամ ժխտման նպատակով նրան 

զննելու (հարցուփորձի) համար. 

4) բժշկի հետագա բոլոր գործողություններն իրականացվում են համաձայն սույն 

կանոնների 42-րդ կետի. 

5) պոլիկլինիկայի ղեկավարը հիվանդության կասկածի հաստատման դեպքում 

դադարեցնում է պոլիկլինիկայում հիվանդների ընդունումը. 

6) պոլիկլինիկայից դուրս եկող բոլոր այցելուները գրանցվում են՝ նշելով 

բնակության հասցեները. 

7) հիվանդի հոսպիտալացումից հետո, պոլիկլինիկայի շինությունների եզրափակիչ 

ախտահանումից հետո, պոլիկլինիկան աշխատում է սովորական ռեժիմով: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  10 

ԲՈՒԺԱԿ-ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԵՏՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ  

ԺԱՄԱՆԱԿ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

  

44. Բուժակ-մանկաբարձական կետում հիվանդի հայտնաբերման ժամանակ` 

1) բուժակ-մանկաբարձական կետի նկատմամբ սահմանվում է կարանտին. 

2) հիվանդի հայտնաբերման պահին բուժակ-մանկաբարձական կետում գտնված 

անձինք հաշվառվում են որպես հիվանդի հետ շփված և նրանց նկատմամբ 

սահմանվում է բժշկական հսկողություն. 

3) հիվանդի հայտնաբերման դեպքում արտակարգ հաղորդումն իրականացվում է 

համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 

2013 թվականի օգոստոսի 14-ի N 209-Ն հրամանի և սույն կանոններով հաստատված 

ձև N 3-ի. 

4) հիվանդության ծանր ձևի դեպքում հիվանդին ցուցաբերվում է անհրաժեշտ 

շտապ օգնություն (մինչև հոսպիտալացումը). 

5) բուժամանկաբարձական կետում բոլոր գործողություններն իրականացվում են 

համաձայն սույն կանոնների 42-րդ կետի: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  11 

ՏԱՆԸ ԿԱՄ ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

  

45. Տանը կամ այլ կազմակերպությունում հիվանդի հայտնաբերման ժամանակ 

հիվանդը մեկուսացվում է: 

46. Հիվանդի հայտնաբերման դեպքում արտակարգ հաղորդումն իրականացվում է 

համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 

2013 թվականի օգոստոսի 14-ի N 209-Ն հրամանի և սույն կանոններով հաստատված 

ձև N 3-ի: 

47. Հիվանդին ցուցաբերվում է բժշկական օգնություն, բուժաշխատողը կրում է 

անհատական պաշտպանիչ արտահագուստ: 

48. Հիվանդին հայտնաբերած բժիշկը հավաքում է համաճարակաբանական 

վերհուշ, հաշվառման է վերցնում հիվանդի հետ շփված բոլոր անձանց՝ հաշված 

հիվանդության սկզբից: 
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49. Տանը կամ այլ կազմակերպությունում ախտահանման աշխատանքները կազմա-

կերպվում և իրականացվում են համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարի 2016 թվականի հունիսի 28-ի N 122-Ն հրամանի: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  12 

ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

 ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

  

50. Հյուրանոցում հիվանդի հայտնաբերման ժամանակ իրականացվում է` 

1) հյուրանոցի բուժկետի բժիշկը կամ պոլիկլինիկայից, շտապ օգնության կայանից 

հրավիրված բժիշկն ատիպիկ թոքաբորբով հիվանդի կամ կասկածելի դեպքի մասին 

հաղորդում է` սահմանված կարգով. 

2) հիվանդի հայտնաբերման դեպքում արտակարգ հաղորդումն իրականացվում է 

համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 

2013 թվականի օգոստոսի 14-ի N 209-Ն հրամանի և սույն կանոններով հաստատված 

ձև N 3-ի. 

3) հրավիրված բժիշկը հիվանդին ցուցաբերում է բժշկական օգնություն` մինչև 

շտապ բժշկական օգնության ժամանումը. 

4) հիվանդի սենյակ (հյուրանոցային համար) կողմնակի անձանց մուտքն արգելվում 

է. 

5) հյուրանոցի ղեկավարության հետ համաձայնեցված, հիվանդի հետ բնակվող 

անձինք տեղափոխվում են այլ առանձնացված շինություն. 

6) հիվանդը ժամանակավորապես մեկուսացվում է հյուրանոցային համարում, 

մինչև նրա հոսպիտալացումը. 

7) հյուրանոցային համարում փակվում են դռները և պատուհանները, անջատվում է 

օդափոխության համակարգը. 

8) պարզվում են հիվանդի հյուրանոցում և դրանից դուրս բոլոր շփումները, 

կազմվում է հիվանդների հետ շփված անձանց անվանացանկ. 

9) հյուրանոցի տնօրենին առաջարկվում է փակել հյուրանոցի մուտքի դռները, 

չթույլատրել հյուրանոց այնտեղ չբնակվող անձանց մուտքը, դադարեցնել 

հաղորդակցությունը հարկերի և հյուրանոցի առանձին մասնաշենքերի միջև, 

սահմանափակել հիվանդի գտնվելու հարկում չբնակվող անձանց մուտքը տվյալ հարկ, 

անմիջապես հիվանդի հետ շփված անձանց մեկուսացնել իրենց իսկ համարներում, 

չթույլատրել հիվանդի համարից պարագաների դուրս բերումը՝ մինչ եզրափակիչ 

ախտահանման իրականացումը. 

10) հիվանդը շտապ օգնության մեքենայով տեղափոխվում է ինֆեկցիոն 

հիվանդանոց (բաժանմունք). 

11) հիվանդի հոսպիտալացումից հետո հիվանդի այցելած բոլոր շինությունների 

եզրափակիչ ախտահանումից հետո հյուրանոցն աշխատում է սովորական ռեժիմով: 

  

Բ Ա Ժ Ի Ն  3 

ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲԻ ՆԵՐՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՌԻՍԿԸ, 

ՆԵՐՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,  

ՎԱՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  13 

 ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲԻ ՆԵՐՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՌԻՍԿԸ 

  

51. Վարակի հսկողության միջոցառումներն իրականացվում են օդակաթիլային, 

օդային տարածման կանխարգելման համար, ներառում են մեկուսացման 

միջոցառումներ, պահպանվում է ձեռքերի հիգիենան, կիրառվում են կրկնակի 

ձեռնոցներ, ձեռքերը լվացվում են ինչպես ձեռնոց հագնելուց առաջ, այնպես էլ 

հանելուց հետո: 

52. Վարակի փոխանցման ռիսկը գնահատելիս հաշվի է առնվում հիվանդների 

հիվանդանոցում գտնվելու տևողությունը, վարակիչ ազդակների գոյացմանը նպաստող 

միջամտությունները: 

53. Բուժաշխատողների նկատմամբ կազմակերպվում է առողջության մոնիթորինգ` 

համաձայն սույն կանոնների ձև N 6-ի: 
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Գ Լ ՈՒ Խ  14 

ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲԻ ՆԵՐՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻ  

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

54. Ատիպիկ թոքաբորբի հսկողության մեջ ներառվում են` 

1) վարչական հսկողություն, որը ներառում է` 

ա. ատիպիկ թոքաբորբով հիվանդների վաղ ախտորոշում, 

բ. ատիպիկ թոքաբորբով հիվանդների ժամանակին առանձնացում կամ 

մեկուսացում, 

գ. ժամանակին հակավիրուսային բուժման կազմակերպում, 

դ. վարակի փոխանցման ռիսկի գնահատում, 

ե. վարակի հսկողության համալիր միջոցառումների պլանի մշակում, 

զ. ուսուցմանն ուղղված միջոցառումներ. 

2) շրջակա միջավայրի հսկողություն, որն իր մեջ ներառում է միջոցառումներ, 

որոնք ապահովում են բնական օդափոխությունը և օդի հոսքի ուղղության 

վերահսկումը, մասնավորապես` 

ա. բնական օդափոխություն բացասական ճնշման ստեղծմամբ, 

բ. մեխանիկական միջոցներով օդափոխություն, 

գ. հեպաֆիլտրերի, բարձր ազդեցության զտիչների միջոցով օդի ֆիլտրում. 

3) շնչառական օրգանների անհատական պաշտպանություն, որն իրականացվում է 

բուժաշխատողների կողմից անհատական պաշտպանիչ միջոցների կիրառմամբ: 

  

Գ Լ ՈՒ Խ  15 

ՎԱՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ 

  

55. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություն-

ներում կազմավորվում է մասնագիտական աշխատանքային խումբ` վարակի 

ներհիվանդանոցային հսկողության համալիր միջոցառումների ծրագիրը մշակելու և 

միջոցառումները համակարգելու համար: 

56. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություն-

ներում վարակի հսկողության միջոցառումների ծրագիրը հաստատվում է բժշկական 

օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության ղեկավարի կողմից: 

57. Ցանկացած բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակեր-

պությունում ատիպիկ թոքաբորբի բաղադրիչը ներառվում է վարակի հսկողության 

ընդհանուր ծրագրի մեջ: 

58. Ծրագրում ներառվում է տեղեկատվություն` 

1) բարձր վարակման ռիսկի բաժինների (բաժանմունքների) տեղակայման. 

2) բուժաշխատողների առողջության գնահատման. 

3) բուժաշխատողների ուսուցման պահանջարկի գնահատման. 

4) յուրաքանչյուր տարածքի համար վարակի հսկողության վերաբերյալ 

առաջարկների. 

5) աշխատանքների ժամանակացույցի. 

6) բուժաշխատողների ուսուցման և վերապատրաստման մասին: 

  

Բ Ա Ժ Ի Ն  4 

ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ, ՆԱԽԱՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ԵՎ 

ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  16 

ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ  

ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  

ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ, 

ՆԱԽԱՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ԵՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

59. Ախտահանման աշխատանքների, բժշկական նշանակության սարքերի և 

սարքավորումների ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման 

աշխատանքների կազմակերպումն իրականացվում է համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի 
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Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մարտի 03-ի  N 60-

Ն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2016 

թվականի հունիսի 28-ի N 122-Ն հրամանների: 

  

Բ Ա Ժ Ի Ն  5 

ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ  

ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄԸ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  17 

ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ  

ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄԸ 

  

60. Ատիպիկ թոքաբորբով հիվանդների վարման ընթացքում առաջացած բժշկական 

թափոնների ոչնչացումը կազմակերպվում է համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մարտի 03-ի N 60-

Ն հրամանի: 
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ՁԵՎ N 1 

ԴԵՊՔԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲ 

  

Կասկածելի դեպք 

1. Համարվում է անձը, ով նշում է` 

1) բարձր ջերմություն (38 աստիճան Ցելսիուս և ավելի) և 

2) հազ կամ շնչառության դժվարացում և ախտանիշների ի հայտ գալու օրվանից 

հաշված` նախորդ տասը օրվա ընթացքում ներքոհիշյալ մեկ կամ մի քանի գործոնի 

առկայություն` 

ա. սերտ շփում (անձ, ով խնամել է հիվանդին, ապրել է նրա հետ և ուղղակի 

կոնտակտ է ունեցել կասկածելի կամ հավանական հիվանդի արտազատուկների կամ 

կենսաբանական հեղուկների հետ) ատիպիկ թոքաբորբի կասկածելի կամ հավանական 

դեպքի հետ, 

բ. ախտահարված տարածքում (տարածքներ, որտեղ արձանագրվել են ատիպիկ 

թոքաբորբի տեղային դեպքեր) գտնվելու փաստ, 

գ. ախտահարված տարածքում բնակություն: 

2. Անբացատրելի սուր շնչառական հիվանդությունով տառապող անձ, որը 

մահացել է: 

 

 Հիվանդության հավանական դեպք 

1. Կասկածելի դեպք` կրծքավանդակի ռենտգենոգրաֆիայի ժամանակ թոքաբորբի 

ինֆիլտրատների կամ ռեսպիրատոր դիսթրես համախտանիշի առկայություն: 

2. Կասկածելի դեպք` դիահերձման արդյունքում առանց որևէ պատճառի 

ռեսպիրատոր դիսթրես համախտանիշի հայտնաբերում: 

  

Բացառման չափանիշներ 

Հիվանդությունը բացառվում է այլընտրանքային որևէ ախտորոշմամբ: 

  

Հիվանդության դեպքերի կրկնակի դասակարգում 

Ատիպիկ թոքաբորբ ներկայումս ախտորոշվում է բացառման կարգով` կախված 

հիվանդի վիճակի փոփոխության հետ` 

1) բացառվում են նախապես դասակարգված կասկածելի կամ հավանական 

դեպքերը (եթե այլընտրանքային որևէ ախտորոշում կարող է լիովին բացատրել այդ 

հիվանդությունը). 

2) կասկածելի դեպքը, որը հետազոտությունից հետո համապատասխանում է 

հիվանդության հավանական դեպքի սահմանմանը, նորից դասակարգվում է որպես 

«հավանական դեպք». 

3) կասկածելի հիվանդներին` կրծքավանդակի նորմալ ռենտգենոգրամայով 

հարկավոր է բուժել և սահմանել յոթօրյա հսկողություն: Այն հիվանդներին, որոնց 

առողջացումը համարվում է անբավարար, նորից կատարվում է կրծքավանդակի 

ռենտգենոգրամա. 

4) այն կասկածելի հիվանդները, որոնց առողջացումը համարվում է բավարար, 

սակայն հիվանդությունը չի կարելի ամբողջովին բացատրել այլընտրանքային որևէ 

ախտորոշումով դիտվում է որպես «կասկածելի դեպք». 

5) կասկածելի հիվանդը, որը մահացել է և չի կատարվել դիահերձում` դիտվում է 

որպես «կասկածելի դեպք»: Սակայն, եթե տվյալ դեպքը հիվանդության փոխանցման 

շղթայի մի մասն է, այն դասակարգվում է որպես «հավանական դեպք». 

6) եթե իրականացվել է դիահերձում և չի հայտնաբերվել ռեսպիրատոր դիսթրես 

համախտանիշի և ոչ մի ախտաբանական նշան, ապա դեպքը «բացառվում» է: 

  

Ատիպիկ թոքաբորբի դեպքի լաբորատոր սահմանում 

Կլինիկական ախտանիշներով անձ, որի մոտ ներքոհիշյալ 1 կամ մի քանի 

ախտորոշիչ ցուցանիշների հիման վրա առկա է ատիպիկ թոքաբորբի դրական 

լաբորատոր արդյունք` 

1) ատիպիկ թոքաբորբի համար պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի դրական 

արդյունք՝ 

ա. առնվազն 2 տարբեր նմուշ (օրինակ` քիթըմպանային և կղանք), 

բ. հիվանդության ընթացքում հավաքված 2 և ավելի կլինիկական նմուշի 

հետազոտություն (օրինակ՝ հաջորդական քիթըմպանային արտազատուկներ), 
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գ. 2 տարբեր հետազոտությունը կամ պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

կրկնակի արդյունք՝ օգտագործելով նոր ռիբոնուկլեինաթթվի (ՌՆԹ) արտազատուկը 

սկզբնական կլինիկական նմուշից, թեստավորման յուրաքանչյուր դեպքի համար. 

2) սերոկոնվերսիա կամ իմունաֆլյուրեսցենցայի մեթոդներ` 

ա. հիվանդության սուր շրջանում շիճուկում հակամարմինների բացասական թեստ, 

որին հետևում է կոնվալեսցենտային (առողջացման) փուլում հակամարմինների 

դրական թեստ (թեստավորված՝ զուգահեռ), 

բ. սուր և առողջացման փուլերի միջև ընկած ժամանակահատվածում շիճուկում 

անտիբիոտիկների տիտրի քառակի կամ ավելի աճ (շիճուկի զուգահեռ թեստավորում). 

3) վիրուսի անջատում` 

ա. բջջային կուլտուրաներում ցանկացած նմուշից ատիպիկ թոքաբորբի հարուցչի 

անջատում և պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի մեթոդով հաստատում: 

 

ՁԵՎ N 2 

  

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓ 

  

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐՈՒՄ 

ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՎԱԾ ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲԵՐԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
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ՁԵՎ N 3 

ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲԻ ԴԵՊՔԻ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՁԵՎ 

  

Հիվանդության դեպք ________________________________________________________ 

Հաղորդման ամսաթիվ ________________/ ________________ / ____________________           

                                                               օր                   ամիս                      տարի 

Հաղորդող երկիր ____________________________________________________________ 

Հաղորդող կազմակերպություն ________________________________________________ 

                                                            (անվանումը, հասցեն) 

____________________________________________________________________________ 

  

Տեղեկատվություն հիվանդի վերաբերյալ (դեմոգրաֆիկ տվյալներ) 

  

սեռ   արական  □    իգական  □    

Ծննդյան ամսաթիվ ____________/ ___________ / ____________ կամ տարիք_________ 

                                              օր                  ամիս        տարի 

 

Մշտական բնակության վայր 

__________________________________________________ 

Քաղաքացիություն ___________________________________________________________ 

Էթնիկ խումբ ________________________________________________________________ 

Առողջապահության բնագավառի աշխատող   □ այո    □ ոչ    □ անհայտ 

Եթե ոչ, մասնագիտությունը ___________________________________________________ 

  

Նշաններ և ախտանիշներ 

Սկզբնական նշանների ի հայտ գալ ________ / ___________ / __________ 

                                                                       օր                ամիս          տարի 

Մարմնի ջերմաստիճան   □ այո   □ ոչ    □ անհայտ 

      (38 աստիճան Ցելսիուս և բարձր) 

Հազ    □ այո   □ ոչ    □ անհայտ 

Շնչառության դժվարացում   □ այո   □ ոչ    □ անհայտ 

  

Ռեսպիրատոր դիսթրես համախտանիշի կլինիկական դրսևորումներ  

□ այո   □ ոչ    □ անհայտ 

  

Կրծքավանդակի ռենտգենոգրամայի տվյալներ 

  

Եթե այո, թոքաբորբի կամ ռեսպիրատոր դիսթրես համախտանիշ  

  □ այո   □ ոչ    □ անհայտ 

  

Տեղեկատվություն հոսպիտալացման մասին 

  

Հիվանդանոց ընդունվելիս հիվանդը ունեցե՞լ է ախտանիշներ  

□ այո   □ ոչ    □ անհայտ 

  

Հիվանդանոցի անվանում, հասցե _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

Հիվանդանոց ընդունվելու ամսաթիվ ____________ / _____________ / _____________ 

                                                                               օր                    ամիս            տարի 

 

Հիվանդը մեկուսացվե՞լ է   □ այո   □ ոչ    □ անհայտ 

  

Եթե այո ________ / ___________ / __________ մինչև ________ / ___________ / _______ 

                        օր               ամիս        տարի                       օր              ամիս    տարի 

 

Հիվանդին տրվե՞լ է արհեստական շնչառություն   □ այո   □ ոչ    □ անհայտ 

  

Եթե այո, հիվանդը ներկայում ստանու՞մ է արհեստական շնչառություն 

   □ այո   □ ոչ    □ անհայտ 
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Հիվանդը հոսպիտալացվե՞լ է ինտենսիվ բուժման բաժանմունքում   

 □ այո   □ ոչ    □ անհայտ 

  

Եթե հիվանդը չի հոսպիտալացվել, մեկուսացվե՞լ է տանը   □ այո   □ ոչ    □ անհայտ 

  

Եթե այո ________ / ___________ / __________ մինչև ________ / ___________ / _______ 

                     օր               ամիս          տարի                     օր              ամիս   տարի 

 

Հիվանդության (վարակվածության) պատմություն 

  

Մինչև հիվանդության ի հայտ գալը հիվանդը շփվե՞լ է ծանր սուր ռեսպիրատոր 

հիվանդության (ԾՍՌՀ) հավանական կամ կասկածելի դեպքի հետ 

   □ այո   □ ոչ    □ անհայտ 

  

Եթե այո, ո՞ր երկրում (քաղաքում) _____________________________________________ 

  

  Առաջին շփման ամսաթիվ ________ / ___________ / __________ 

                                                    օր               ամիս        տարի   

   Վերջին շփման ամսաթիվ ________ / ___________ / __________ 

                                                      օր               ամիս        տարի   

  

Հիվանդության սկզբից տասը օր առաջ հիվանդը (դեպքը) այցելե՞լ է  

«ախտահարված  գոտի» 

Եթե այո, ո՞ր գոտի 

  

1. _________ ժամանում_____ / _______ / ______ , մեկնում ______ / _______ / ________ 

                                             օր        ամիս       տարի                      օր           ամիս  տարի   

  

2. __________ ժամանում_____ / _______ / ______ , մեկնում ______ / _______ / ______ 

                                               օր       ամիս      տարի                     օր          ամիս           տարի                        

  

3. __________ժամանում_____ / _______ / ______ , մեկնում ______ / _______ / ______ 

                                            օր       ամիս         տարի                      օր        ամիս        տարի  

 

 Միայն մահացած հիվանդների համար 

  

Մահվան պատճառ դարձած անբացատրելի շնչառական հիվանդություն   

 □ այո   □ ոչ    □ անհայտ 

  

Կատարվել է դիահերձում   □ այո   □ ոչ    □ անհայտ 

  

Եթե այո, դիահերձման արդյունքում հայտնաբերվե՞լ է անհայտ ծագման 

ռեսպիրատոր համախտանիշ   □ այո   □ ոչ    □ անհայտ 

  

Շփում 

  

Շփում ունեցե՞լ է   □ այո   □ ոչ    □ անհայտ 

  

Եթե այո, որևէ շփվողի մոտ զարգացե՞լ են ատիպիկ թոքաբորբի ախտանիշներ    

□ այո   □ ոչ    □ անհայտ 

  

Դեպքի առաջնային դասակարգում      □ կասկածելի    □ հավանական 

 

Դեպքի ներկա դասակարգում      □ կասկածելի     □ հավանական     □ բացառված 

  

Դասակարգման ամսաթիվ ________ / __________ / _________ 

  

Դեպքի վերջնական դասակարգում   □ կասկածելի     □ հավանական     □ բացառված 
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Դասակարգման ամսաթիվ ________ / __________ / _________ 

  

Եթե բացառվել է, այլընտրանքային ախտորոշում եղե՞լ է    □ այո   □ ոչ    □ անհայտ 

  

Եթե այո, ի՞նչ ախտորոշում __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Ելք 

  
□   Առողջացած, եթե հիվանդը   

հոսպիտալացվել է  Դուրս գրման ամսաթիվը ______ / ______ / _____ 

    

□   Մահացած  Մահվան ամսաթիվ ______ / ______ / _____ 

    

□   Մնացել է երկրում, երբ  Բժշկական տեղափոխում 

զարգացել են ախտանիշները   

 
 □   այո    □ ոչ 

    

 
Մեկնում (ամսաթիվ) ________ / ______ / _____ 

    

 
Թռիչքի մանրամասնություններ _______________ 

    

 
 ____________________________________________ 

    

 
 Նպատակային երկիր_______________________ 
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ՁԵՎ N 4 

Ա Լ Գ Ո Ր Ի Թ Մ 

ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 

 

 

1. Վերհուշ (անամնեզ) 

 2. Կլինիկական հետազոտություն 

 3. Հիվանդի վիճակի փոփոխության գնահատում 

 4. Ռենտգենաբանական հետազոտություն 

 5. Արյունաբանական հետազոտություն 

 6. Կենսաքիմիական հետազոտություն 

 7. Մանրէաբանական և վիրուսաբանական հետազոտություն 

 8. Բուժման արդյունավետության գնահատում 

 9. Հիվանդներից և պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական աղբյուրներից ստացվող 

համաճարակաբանական տվյալներ 

  

 

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՎԸ 

 ԼՐԱՑՎՈՒՄ Է ԿՐԿԻՆ ԱՆԳԱՄ 

 
Ախտանշաններ 1 

օր 

2 

օր 

3 

օր 

4 

օր 

5 

օր 

6 

օր 

7 

օր 

8 

օր 

9 

օր 

10 

օր 

11 

օր 

12 

օր 

13 

օր 

14 

օր 

Գլխացավ                             

Մկանացավ                             

Գլխապտույտ                             

Դող, սարսուռ                             

Հազ                             

Ֆարինգիտ                             

Ջերմություն                             

Հևոց                             

Թուլություն                             

Անոռեքսիա                             

Ցան                             

Փսխում                             

Լուծ                             

Այլ ախտանիշներ (թվարկել)                             

Հիվանդության նշաններ                             

Պուլս / Սրտի զարկեր                             

Ջերմություն                             

Արյան ճնշում                             

Շնչառության հաճախություն                             

Թթվածնով հագեցում                             

Այլ ատիպիկ նշաններ (թվարկել)                             

Ռենտգենոգրաֆիայի տվյալներ (թվարկել)                             

Լաբորատոր հետազոտություններ (նշել 

բաժանմունքի անվանումը և միայն 

ատիպիկ արդյունքները) 

                            

Լեյկոցիտների քանակ                             

Լիմֆոցիտների ցանկ                             

Պրոթրոմբինային ժամանակ                             

Ալանինամինոտրանսֆերազա ALT (SGPT)                             

Ֆերմենտ LDH                             

GGT մակարդակը (SGՕT)                             

APPT                             

Կրեատինֆոսֆոկինազա CPK                             

C ռաեկտիվ սպիտակուց CRP                             

Հետազոտությունների այլ ատիպիկ 

արդյունքները (թվարկել) 

                            

Վերցված ախտորոշիչ նմուշներ    

(խնդրվում է թվարկել) 
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Դրական ախտորոշիչ թեստեր (ճշտել)                             

Բուժում                             

Հակավիրուսային պատրաստուկներ 

(ճշտվում են չափաբաժինները և 

ներմուծման միջոցները) 

                            

Ռիբավարին (Ribavarin)                             

Հակավիրուսային պատրաստուկ (Tamiflս)                             

Այլ պատրաստուկներ (թվարկել)                             

Հակամանրէային պատրաստուկներ 

(թվարկել) 

                            

Ստերոիդներ                             

Բուժման այլ միջոցներ, օրինակ թթվածին, 

օդափոխություն և այլն 

                            

Ելք                             

Առողջացում                             

Մահ                             

Կայուն վիճակ                             

 

ՁԵՎ N 5 

ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲԻՆ ԲՆՈՐՈՇ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ 

 Ատիպիկ թոքաբորբ Օրինակ Նկատառումներ 

Հիվանդության 

պատմություն 

Գրիպանման երևույթների հանկար-

ծակի սկիզբ, չոր հազ, ոչ շնչառական 

ախտանիշներ (օրինակ` լուծ և այլն) 

Ճանապարհորդություն, 

հոսպիտալացում և բուժկանխարգելիչ 

հաստատությունում գտնվելու փաստ 

Կլինիկական 

հետազոտություն 

Չի համապատասխանում 

կրծքավանդակի ռադիոլոգիական 

փոփոխություններին 

Շնչառական նշանների 

բացակայություն, մասնավորապես` 

մեծահասակների տարիքային խմբում 

Անկողնային 

հիվանդի 

մոնիթորինգ 

Թթվածնային քաղց Ընդունման պահին ջերմությունը կարող 

է բարձր չլինել, պետք է ստուգվի և 

գրանցվի շնչառության հաճախակա-

նությունը 

Արյունաբանական 

հետազոտություն 

Լիմֆոցիտների ցածր քանակություն   

Կենսաքիմիական 

հետազոտություն 

Բարձր LDH Պետք է ստուգել էլեկտրոլիտների 

քանակությունը և լյարդի ֆունկցիան 

Ռադիոլոգիական 

հետազոտություն 

Փոփոխությունները վատ են 

արտահայտված, հետքային են և 

զարգացող 

Կարող է լինել որպես բլթային 

թոքաբորբ, պնևմոթորաքս և կարող է ի 

հայտ գալ պնևմոմեդիաստինում 

Մանրէաբանական 

հետազոտություն 

Պետք է հետազոտվեն ներհիվանդա-

նոցային կամ արտահիվանդանոցային 

ձեռքբերովի թոքաբորբերը, ներառյալ 

ատիպիկ թոքաբորբը 

Կարող են ի հայտ գալ զուգակցված 

(կոնկուրենտ) վարակներ 

Վիրուսաբանական 

հետազոտություն 

Պետք է հետազոտվեն ատիպիկ 

թոքաբորբի այլ պատճառներ 

հայտնաբերելու համար 

Համեմատել ատիպիկ թոքաբորբի 

թեստերի արդյունքները 

Բուժում Քանի որ ատիպիկ թոքաբորբի դեմ 

հուսալի բուժման միջոց դեռևս չկա, 

ուստի առաջարկվում են օժանդակող 

միջոցառումներ 

Ստանդարտ հակամարմինների 

նկատմամբ բացասական պատասխանի 

դեպքում թոքաբորբը կարող է դիտվել 

որպես ատիպիկ թոքաբորբ 
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ՁԵՎ N 6 

 Ձ Ե Վ Ա Թ Ե Ր Թ Ի Կ 
  

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ 

(ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ԳՐԻՊԻ ԿԱՍԿԱԾՈՎ ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏ  

ՎԵՐՋԻՆ ՇՓՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՍԸ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ) 

 

  

Լրացնող ____________________բժշկական կանխարգելիչ կազմակերպություն/ 

Առողջապահական հիմնարկ ______________________ Քաղաք 

/Շրջան___________________    Շաբաթ ______________ Սկիզբը 

________/_________/________ Մինչև _____/______/________ 

 

N 

Ա
ն

ո
ւն

 

Ա
զ

գ
ա

ն
ո

ւն
 

Տ
ա

ր
ի

ք
 

Ս
ե

ռ
 

Ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
ի

 վ
ա

յր
 

Հ
ա

ս
ցե

 

Շ
փ

մ
ա

ն
 վ

ե
ր

ջի
ն

 օ
ր

ը
 

Տենդ≥380C ամենօրյա  

ջերմաչափում 

(այո/ոչ) 

Հսկողության շրջանում 

հիվանդության 

հայտնաբերում 

Ե
ր

կ
ո

ւշ
ա

բթ
ի

 

Ե
ր

ե
ք

շա
բթ

ի
 

Չ
ո

ր
ե

ք
շա

բթ
ի

 

Հ
ի

ն
գ

շա
բթ

ի
 

Ո
ւր

բա
թ

 

Շ
ա

բա
թ

 

Կ
ի

ր
ա

կ
ի

 

Հայտնաբերման 

օր 

Վայր 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Ա Ր Ց Ա Խ Ի   Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն   Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

2020 թվականի մարտի 4-ի 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 21-Ի N 5-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 72-Ն  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին 

համապատասխան՝ 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ` 

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 

 նախարարի 2013 թվականի հունվարի 21-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարության լիցենզավորման 

հանձնաժողովի կանոնադրությունը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարության 2009 թվականի 

հունվարի 15-ի թիվ 02-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 5-Ն 

հրամանով հաստատված հավելվածի՝ 

1) 1-ին կետի «ստեղծվում» բառից հետո լրացնել «և կազմը 

հաստատվում» բառերը.   

2) 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել:  

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

   

                                                                                                                  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                        Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ 

 

 

2020 թվականի մարտի 4-ի 

ք. Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«09» մարտի 2020թ.                                                                              N 37 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ 

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ 

ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի   9-րդ, 37-րդ, 40-րդ հոդվածների պահանջներով և 

հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլնե-

րով միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների 

կազմակերպման գործունեության լիցենզավորող հանձնաժողովի 2020 

թվականի մարտի 06-ի N 353-ՏՆ եզրակացությունը` 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ՝ 

 

1.Տրամադրել՝ անհատ ձեռնարկատեր Նիկոլայ Զեյնալի Սաղյանին 

Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման 

գործունեության  ՏԾN00072 լիցենզիայի N00002 ներդիր: 

2.Դադարեցնել՝ 

1) անհատ ձեռնարկատեր Նիկոլայ Զեյնալի Սաղյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման 

գործունեության  ՏԾN00072 լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունը. 

2) անհատ ձեռնարկատեր  Աշոտ Ալեքսանդրի Հայրապետյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման 

գործունեության ՏԾN00614 լիցենզիայի և N00001 ներդիրի գործողությունը. 

3) ֆիզիկական անձ Եսավ Արծվիկի Հայրապետյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման 

գործունեության ՏԾN00681 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի 

գործողությունները. 

3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը 

պաշտոնական տեղեկագիրը հրապարակող մարմնին: 

 

 

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«07» փետրվարի 2020թ.        N 04-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության տեսակներով լիցենզավորող 

հանձնաժողովի 06.02.2020թ. եզրակացությունը (կցվում է) և ղեկավարվելով 

«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի երրորդ 

պարբերության պահանջներով, 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1. Ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրել լիցենզիաներ` ԼՂՀ 

տարածքում քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան գործունե-

ության տեսակով զբաղվելու համար: 

 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային 

կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. 

Հարությունյանի վրա: 

  

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                                             Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 
 

 

 

N 

Լիցենզավորվող անձի 

անվանումը  

և գտնվելու վայրը 

Գործունեության տեսակը  

1 

«ՀԱՅԿ - ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» 

ՍՊԸ ք. Ստեփ, 

Ա. Մանուկյան 4/57 

Շենքերի և շինությունների Տեխնիկական 

վիճակի հետազննություն 

2 
«Ս. Դ. ՇԻՆ» ՍՊԸ ք. Ստեփ, 

Առաքելյան փող. շենք 1/18 

Որակի տեխնիկական հսկողություն, ըստ 

հետևյալ ոլորտի` բնակելի, հասարակական և 

արտադրական  

3 

«ԺԱՌԱՆԳՈՐԴ» ԱԿ 

Ասկերանի շրջ. գյուղ 

Նորագյուղ 

Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«14» փետրվարի 2020թ.        N 41-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության տեսակներով լիցենզավորող 

հանձնաժողովի 13.02.2020թ. եզրակացությունը (կցվում է) և ղեկավարվելով 

«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի երրորդ 

պարբերության պահանջներով, 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1. Ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրել լիցենզիաներ` ԼՂՀ 

տարածքում քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան 

գործունեության տեսակով զբաղվելու համար: 

 

 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային 

կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. 

Հարությունյանի վրա: 

  

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                                      Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Լիցենզավորվող 

անձի անվանումը 

և գտնվելու վայրը 

Գործունեության տեսակը 

1 

«Յ Ա Ս Տ Ր Ե Բ» ՍՊԸ 

ք. Ստեփ, Գագարինի 

փողոց 1/8 

Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, 

հասարակական և արտադրական 

2 

«Արմեն-88» ՍՊԸ ԼՂՀ, 

ք. Ասկերան, 

Կնունյանց 19 

Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«21» փետրվարի 2020թ.        N 63-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության քաղաքա-

շինության բնագավառի գործունեության տեսակներով լիցենզավորող 

հանձնաժողովի 20.02.2020թ. եզրակացությունը (կցվում է) և ղեկավարվելով 

«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի երրորդ 

պարբերության պահանջներով, 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1. Ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրել լիցենզիաներ` ԼՂՀ 

տարածքում քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան գործունե-

ության տեսակով զբաղվելու համար: 

 

 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային 

կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. 

Հարությունյանի վրա: 

  

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                                         Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Լիցենզավորվող 

անձի անվանումը 

և գտնվելու վայրը 

Գործունեության տեսակը 

1 

«Արթուր Գալստյան» 

ԱՁ ք. Մարտունի, 

Խաչատրյան 45 

Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական  

2 

«ԱԳՐՈ ԼԵՆԴ» ՍՊԸ 

ք. Ստեփանակերտ,  

Ա. Առաքելյան 4ա/1 

Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«28» փետրվարի 2020թ.        N 71-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության տեսակներով լիցենզավորող 

հանձնաժողովի 27.02.2020թ. եզրակացությունը (կցվում է) և ղեկավարվելով 

«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի երրորդ 

պարբերության պահանջներով, 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1. Ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրել լիցենզիաներ` ԼՂՀ 

տարածքում քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան 

գործունեության տեսակով զբաղվելու համար: 

 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային 

կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. Հարություն-

յանի վրա: 

  

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                                            Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

N 

Լիցենզավորվող անձի 

անվանումը 

և գտնվելու վայրը 

Գործունեության տեսակը 

1 

« ԲԻՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» ՍՊԸ 

ք. Ստեփ.Մ. Բաղրամյանի 

նրբ. 18 տուն 

Շինարարության իրականացում, 

ըստ հետևյալ ոլորտի՝ 

հիդրոտեխնիկական  

2 

«ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ 

ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ ԼՂՀ 

Մարտունու շրջան, ք. 

Ճարտար 

Շինարարության իրականացում, 

ըստ հետևյալ ոլորտի՝ 

հիդրոտեխնիկական 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«28» փետրվարի 2020թ.        N 72-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ 

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

լիցենզավորող հանձնաժողովի 27.02.2020թ. եզրակացությունը և 

ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին 

կետի 7-րդ ենթակետի և 7-րդ կետի պահանջներով, 

 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1. Դադարեցնել ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրած 

լիցենզիաների գործունեությունը` 

 

N 

Լիցենզավորվող անձի 

անվանումը  

և գտնվելու վայրը 

Լիցենզիայի 

համարը 

Քաղաքաշինության 

բնագավառի  

գործունեության տեսակը  

1 

«ՄԻՆԻՄԱՔՍ» ՍՊԸ 

ք.Ստեփ. փող. 

Վ.Մամիկոնյան 29/6 

ՇԻ-692 

Շինարարության 

իրականացում, ըստ հետևյալ 

ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական 

2 

«ԻՄԱՍՏ» ՍՊԸ 

Քաշաթաղի շրջան, 

գ. Մոշաթաղ 

ՇԻ-1063 

Շինարարության 

իրականացում, ըստ հետևյալ 

ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական 

 

 2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակ-կոմունալ 

քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա.Հարությունյանի վրա: 

 

 

 

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                                              Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում       Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/1401/02/19 

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ/1401/02/19 

Նախագահող դատավոր` Ն. Գրիգորյան 

Դատավորներ`                    Մ. Ավանեսյան 

                                                Ռ. Ջհանգիրյան 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ք.Ստեփանակերտ                                                              28-ին փետրվարի  2020թ. 

 

 Արցախի Հանրապետության   Գերագույն դատարանը  

(այսուհետ`Գերագույն    դատարան)`վճռաբեկության կարգով.  

 

            նախագահությամբ՝ դատավոր             Հ. Աբրահամյանի 

            մասնակցությամբ դատավորներ՝         Ի.Կարապետյանի                                  

                                                                                 Ա.Աբրահամյանի 

                                                                                 Գ. Գրիգորյանի 

                                                                                 Կ. Ղարայանի 

 

             դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ հայցի Վարդուշ Պետրոսի 

Հովսեփյանի և Լարիաննա Արտյուշայի Ավանեսյանի ընդդեմ Սևակ Համլետի 

Սարգսյանի՝ գումարի բռնագանձման պահանջի մասին քաղաքացիական 

գործով Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի 

նոյեմբերի 25-ի որոշման դեմ հայցվոր Վ. Հովսեփյանի  վճռաբեկ բողոքը,  

  

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

           1.Գործի դատավարական նախապատմությունը 

          2019 թվականի մարտի 20-ին Վարդուշ Պետրոսի Հովսեփյանը և 

Լարիաննա Արտյուշայի Ավանեսյանը դիմել են Արցախի Հանրապետության 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան /այսուհետ՝ նաև 

Առաջին ատյանի դատարան/  ընդդեմ Սևակ Համլետի Սարգսյանի՝  3.980.000 

ՀՀ դրամ բռնագանձելու մասին պահանջով: 

 Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի մարտի 21-ի որոշմամբ 

հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և հարուցվել ԸԻԴ/1401/02/19 քաղաքա-

ցիական գործը: 

 Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի ապրիլի 17-ի որոշմամբ 

գործով հրավիրվել է նախնական դատական նիստ: 

 Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի մայիսի 31-ի որոշմամբ 

գործը նշանակվել է դատաքննության: 

 Առաջին ատյանի դատարանի (դատավոր Ն. Առաքելյան) 2019 թվականի 

սեպտեմբերի 19-ի վճռով հայցը բավարարվել է մասնակի՝ 300.000 ՀՀ դրամի 

չափով: 

 2019 թվականի հոկտեմբերի 21-ին հայցվոր Վ. Հովսեփյանը նշված վճռի 

դեմ ներկայացրել է վերաքննիչ բողոք, որն ԱՀ վերաքննիչ դատարանի 

(այսուհետ՝ նաև Վերաքննիչ դատարան) 2019 թվականի հոկտեմբերի 24-ի 

որոշմամբ ընդունվել է վարույթ: 

 Վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի նոյեմբերի 25-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքը մերժվել է, և Առաջին ատյանի դատարանի 2019 թվականի 

սեպտեմբերի 19-ի վճիռը թողնվել օրինական ուժի մեջ:  
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 Նշված որոշման դեմ 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ին հայցվոր  

Վարդուշ Հովսեփյանը  բերել է վճռաբեկ բողոք, որը Գերագույն դատարանի 

2020 թվականի հունվարի 24-ի որոշմամբ ընդունվել է վարույթ:  

 Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

 

          2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

 Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում՝ 

ներքոհիշյալ հիմնավորումներով. 

 Վճռաբեկ բողոքը բերվել է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 240-րդ հոդվածով, 241-րդ հոդվածի 1-

ին մասով, 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 3-րդ մասով, 

230.4-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված նյութական և դատավարական  

իրավունքների նորմերի խախտման հիմքերով: 

 Բողոքաբերը նշել է, որ Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ԼՂՀ քաղա-

քացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի, 229-րդ, 230-րդ, 

230.2-րդ, 230.3-րդ, 230.4-րդ, 231-րդ հոդվածների, ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի 1092-րդ հոդվածի, ինչպես նաև ԱՀ տարածքում կիրարկման մեջ 

դրված «Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու 

դիակիզարանների շահագործման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի պա-

հանջները: Վերաքննիչ դատարանը պետք է կիրառեր ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի 1092-րդ հոդվածի պահանջները և բավարարեր իր բողոքը:  

 Ըստ բողոքաբերի՝ «Վերաքննիչ դատարանը, վկայակոչելով ԼՂՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքի 1092-րդ հոդվածի և «Հուղարկավորությունների 

կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման 

մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի պահանջները, կայացրած որոշումը 

հիմնավորել է նրանով, որ հուղարկավորության ծախսերը պետք է լինեն 

ողջամիտ՝ ըստ արժեքի և անհրաժեշտության. դագաղի արժեքը, 

դիահերձարանի ծառայությունները, դագաղը գերեզման հասցնելը, գերեզման 

փորելը, թաղման ծիսակարգի ծախսերը /հուղարկավորման կարգը, 

արարողությունը եկեղեցում, հոգեհացը/»: 

 Բողոքաբերի պնդմամբ՝ Վերաքննիչ դատարանը վերահաստատել է 

ստորադաս դատարանի այն դիրքորոշումը, որ մահվանն առնչվող 

ինքնահողի, 7-րդ, 15-րդ, 40-րդ օրերի ծիսակատարությունների, «Մրամոր-

Գրանիտ» ՍՊԸ հաշիվ-ապրանքագրով գերեզմանաքարի համար կատարված 

ծախսերը, ինչպես նաև դատական ծախսերը հանցագործությամբ 

անմիջականորեն պատճառված գույքային վնաս չեն կարող հանդիսանալ և 

դուրս են հուղարկավորության հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերի կազմից: 

Վերաքննիչ դատարանն ավելացրել է նաև, որ անհիմն է համարում 

բողոքաբերի այն փաստարկները, որ ազգային և կրոնական ավանդույթների 

համաձայն՝ հուղարկավորությունը կատարելուց հետո՝ որպես հիշատակ, 

գերեզմանատնում տեղադրվում է մարմարե գերեզմանաքար, կատարվում են 

գերեզմանատան բարեկարգման աշխատանքներ և տարին հիշատակելու 

ծիսակատարում, քանի որ դրանք ներառված չեն ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի 1092-րդ հոդվածում նշված հուղարկավորության հետ կապված 

անհրաժեշտ և նպատակահարմար ծախսերի կազմի մեջ: Վերաքննիչ 

դատարանի նման եզրահանգումները բողոքաբերը չի ընդունում:  

 Բողոքաբերի կարծիքով՝ Վերաքննիչ դատարանի որոշման մեջ 

պատճառաբանված չէ, թե ինչու է դատարանը վկայակոչել «Հուղարկավո-

րությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների 

շահագործման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի պահանջները, չէ որ նշված 

նորմով կարգավորվում են, թե ինչ գործողություններ պետք է կատարվեն 

համայնքի ղեկավարի կողմից:  

 Բողոքում նշվել է նաև, որ փաստորեն ստացվել է այնպես, որ 

պատասխանողից չի գանձվել ո´չ մարմարե քարը, ո´չ էլ մետաղյա 
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ցուցատախտակը տեղադրելու համար որևէ գումար: Բողոքաբերի կարծիքով՝ 

ստորադաս դատարաններն առաջնորդվել են այն նորմատիվ իրավական 

ակտով, որը սույն գործով ենթակա չէր կիրառման: Հայցվորի կողմից 

կատարված ծախսերն առաջացել են պատասխանողի անօրինական 

գործողությունների հետևանքով, և այդ ծախսերը, որոնք պարտադիր կարգով 

կատարվում են ըստ ազգային ավանդույթների, պետք է կատարի 

պատասխանողը: 

  Վերոշարադրյալներից ելնելով՝ բողոքաբերը գտնում է, որ Վերաքննիչ 

դատարանի որոշումը պատճառաբանված չէ և չի բխում ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 230-րդ, 231-րդ հոդվածների պահանջներից: 

      Մեջբերելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ 

հոդվածի բովանդակությունը՝ բողոքաբերը գտել է, որ Վերաքննիչ դատարանը  

ճիշտ չի գնահատել գործում առկա ապացույցները, որի արդյունքում եկել է ոչ 

ճիշտ եզրահանգման: 

 Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը բողոքաբերը հիմնավորել է ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-

րդ կետով նախատեսված հիմքի առկայությամբ, այն է՝ առերևույթ թույլ է 

տրվել  դատական սխալ, որը կարող էր ազդել գործի ելքի վրա: 

  Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է վճռաբեկ բողոքն 

ընդունել վարույթ, բեկանել և փոփոխել սույն քաղաքացիական գործով 

կայացրած Վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի նոյեմբերի 25-ի որոշումը, 

ինչպես նաև Առաջին ատյանի դատարանի 19.09.2019թ. վճիռը՝ նշված մասով, 

և վերաքննիչ բողոքի պահանջները բավարարել. պատասխանողից 

բռնագանձել 2.850.000 ՀՀ դրամ՝ որպես տարին հիշատակելու, գերեզմանա-

քարը պատրաստելու և գերեզմանատունը կառուցելու համար կատարված 

ծախսի գումար: 

 

          3.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող 

փաստերը 

 Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն 

հետևյալ փաստերը. 

 1. ՀՀ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2018 

թվականի սեպտեմբերի 12-ի դատավճռով Սևակ Սարգսյանը մեղավոր է 

ճանաչվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատես-

ված հանցագործության կատարման մեջ, և նրա նկատմամբ նշանակվել է 

պատիժ՝ ազատազրկում 1 (մեկ) տարի ժամկետով՝ տրանսպորտային 

միջոցներ վարելու իրավունքից զրկելով 2 (երկու) տարի ժամկետով: 

Ս.Սարգսյանի կողմից կատարված հանցագործության հետևանքով Ջոնիկ 

Հովսեփյանը մահացել է: Տուժողի իրավահաջորդ Վարդուշ Հովսեփյանի 

քաղաքացիական հայցը թողնվել է առանց քննության՝ նրան իրավունք 

վերապահելով քաղաքացիական դատավարության կարգով հայց հարուցելու 

դատարան (գ.թ.13-15): 

 2. Հայցվորներ Վ.Հովսեփյանը և Լ.Ավանեսյանը տուժողի հուղարկավո-

րության իրականացման, գերեզմանաքարի գնման, տարին հիշատակելու, 

գերեզմանը կառուցելու համար ընդդեմ Ս.Սարգսյանի ներկայացրել են 

3.980.000 ՀՀ դրամի չափով հայց, որից՝ 300.000 ՀՀ դրամը՝ թաղման ծախս, 

60.000 ՀՀ դրամը՝ ինքնահողի, 290.000 ՀՀ դրամը՝ յոթերորդ օրվա ծիսակա-

տարության, 70.000 ՀՀ դրամը՝ 15-րդ օրվա ծիսակատարության, 260.000 ՀՀ 

դրամը՝ 40-րդ օրվա ծիսակատարության համար, 150.000 ՀՀ դրամը՝ դատական 

ծախսեր, 1.150.000 ՀՀ դրամը՝ գերեզմանաքարի, 1.200.000 ՀՀ դրամը՝ տարին 

հիշատակելու, 500.000 ՀՀ դրամը՝ գերեզմանի կառուցապատման համար: 

 4. «Նաիրի Ինշուրանս» ապահովագրական սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությունը 08.05.2019թ. որոշում-ծանուցմամբ 

պատասխանող Ս.Սարգսյանին և Վարդուշ Հովսեփյանի ներկայացուցիչ 
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Ռ.Երիցյանին հայտնել է ապահովագրական պատահարի հետևանքով Ջոնիկ 

Հովսեփյանին պատճառված անձնական վնասի՝ մահվան դիմաց 

հուղարկավորության հետ կապված ծախսը հատուցելու նպատակով 1.000.000 

ՀՀ դրամ ապահովագրական հատուցում վճարելու որոշում կայացվելու 

մասին, որի հիման վրա «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ 21.05.2019թ. թիվ 22668 

վճարման հանձնարարագրով հայցվոր Վ.Հովսեփյանի ներկայացուցիչ 

Ռ.Երիցյանին վճարվել է 1.000.000 ՀՀ դրամ (գ.թ.73, 67): 

 5. Հայցվորի կողմից դատարան ներկայացված «Մրամոր-Գրանիտ» ՍՊԸ 

հաշիվ-ապրանքագրի համաձայն՝ գերեզմանաքարի արժեքը կազմում է 

1.300.000 ՀՀ դրամ (գ.թ.116): 

 6. Հայցվոր Վ.Հովսեփյանի կողմից ներկայացվել է մահվան տարին 

հիշատակելու համար կատարված ծախսերի հաշվարկը (գ.թ.115): 

 7. Պատասխանող կողմը դատարանում ընդունել է 300.000 ՀՀ դրամի 

չափով հայցվորի կողմից կատարված հուղարկավորության ծախսը (գ.թ.118, 

147): 

 8. Հայցվոր կողմն ընդունել է, որ պատասխանող Ս.Սարգսյանը որպես 

թաղման ծախս վճարել է 980.000 ՀՀ դրամ (գ.թ. 93, 147): 

 9.Առաջին ատյանի դատարանը հայցը բավարարել է 300.000 ՀՀ դրամի 

չափով, գտնելով, որ մյուս ծախսերը չեն կարող հանդիսանալ որպես 

հանցագործությամբ անմիջականորեն պատճառված գույքային վնաս, ինչպես 

նաև դուրս են ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1092-րդ հոդվածով 

սահմանված հուղարկավորության հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերի 

կազմից: Առաջին ատյանի դատարանը գտել է, որ հայցվոր Վ.Հովսեփյանի 

որդու հուղարկավորության համար ծախսվել է 1.280.000 ՀՀ դրամ (980.000 ՀՀ 

դրամ ծախսել է պատասխանողը, 300.000 ՀՀ դրամ՝ հայցվոր Վ.Հովսեփյանը): 

 10. Վերաքննիչ դատարանը, օրինական ուժի մեջ թողնելով Առաջին 

ատյանի դատարանի վճիռը, անհիմն է համարել վերաքննիչ բողոք բերած 

հայցվոր Վ.Հովսեփյանի այն փաստարկը, որ ազգային և կրոնական 

ավանդույթների համաձայն՝ հուղարկավորությունը կատարելուց հետո՝ 

որպես հիշատակ, գերեզմանատնում մարմարե գերեզմանաքար 

տեղադրվելու, գերեզմանատան բարեկարգման աշխատանքներ և տարին 

հիշատակելու համար ծիսակատարում կատարվելու հետ կապված ծախսերը 

ևս պետք է դիտվեն որպես հուղարկավորության ծախս: 

 

          4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահան-

գումները 

 Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը 

վարույթ ընդունելը պայմանավորված է ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով 

նախատեսված հիմքերի առկայությամբ, այն է՝ բողոքում բարձրացված հարցի 

վերաբերյալ Գերագույն դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակու-

թյուն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության համար, և առերևույթ թույլ է 

տրվել դատական սխալ, որը կարող էր ազդել գործի ելքի վրա: 

 Գերագույն դատարանը, վճռաբեկ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների 

սահմաններում վերանայելով Վերաքննիչ դատարանի բողոքարկված 

որոշումը, գտնում է, որ բողոքը պետք է բավարարել մասնակիորեն և 

Վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանել ու գործն ուղարկել Առաջին 

ատյանի դատարան՝ նոր քննության՝ հետևյալ պատճառաբանությամբ. 

 ԱՀ Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ 

դատական պաշտպանության իրավունք: 

 ԱՀ դատական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ 

դատական պաշտպանության իրավունք: 
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 Մարդուն պատճառված վնասի հատուցման հնարավորությունը 

հիմնարար իրավունք է: Վնասի հատուցման իրավունքն իր ամրագրումն է 

ստացել թե´ միջազգային,  թե´ ներպետական օրենսդրությամբ: Մասնավո-

րապես, Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպա-

նության մասին եվրոպական կոնվենցիայով (կից արձանագրություններով) 

սահմանվում են ոչ միայն հիմնական իրավունքներ ու ազատություններ, այլև՝ 

դրանց խախտման դեպքում արդարացի փոխհատուցման իրավունք: 

 ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի 

համաձայն՝ անձը, ում իրավունքը խախտվել է, կարող է պահանջել իրեն 

պատճառված վնասների լրիվ հատուցում, եթե վնասների հատուցման ավելի 

պակաս չափ նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով: Վնասներ են 

իրավունքը խախտված անձի ծախսերը, որ նա կատարել է կամ պետք է 

կատարի խախտված իրավունքը վերականգնելու համար, նրա գույքի 

կորուստը կամ վնասվածքը (իրական վնաս), չստացված եկամուտները, ..., 

ինչպես նաև ոչ նյութական վնասը:  

 ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1061-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ քաղաքացու անձին կամ գույքին, ինչպես նաև իրավաբանական 

անձի գույքին պատճառված վնասը լրիվ ծավալով ենթակա է հատուցման այն 

պատճառած անձի կողմից: 

 ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1077-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝  իրավաբանական անձինք և քաղաքացիները, որոնց գործունեու-

թյունը կապված է շրջապատի համար առավել վտանգի աղբյուրի հետ 

(տրանսպորտային միջոցների, մեխանիզմների, բարձր լարվածության 

էներգիայի, ...), պարտավոր են հատուցել առավել վտանգի աղբյուրով 

պատճառված վնասը, եթե չեն ապացուցում, որ վնասը ծագել է 

անհաղթահարելի ուժի կամ տուժողի դիտավորության հետևանքով:... 

 ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1092-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

տուժողի մահվան հետ կապված վնասի համար պատասխանատու անձինք 

պարտավոր են հատուցել հուղարկավորության հետ կապված անհրաժեշտ 

ծախսերն այն անձին, ով այդ ծախսերը կատարել է: Այդ ծախսերը կատարած 

քաղաքացիների կողմից հուղարկավորության համար ստացած նպաստները 

չեն հաշվարկվում վնասների հատուցման հաշվում: 

 Վերը նշված իրավական նորմերի բովանդակությունից հետևում է, որ 

օրենսդրությամբ երաշխավորվում է արդյունավետ դատական պաշտպանու-

թյան միջոցով անձին պատճառված վնասների հատուցման իրավունքը: ԼՂՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքի 17-րդ հոդվածը սահմանում է վնասների 

հատուցման իրավունքը և բացահայտում է «վնասներ» հասկացությունը, 1061-

րդ հոդվածը սահմանում է վնասի հատուցման համար պատասխանա-

տվության ընդհանուր հիմքերը, 1092-րդ հոդվածը կարգավորում է այն 

դեպքերը, երբ անձի մահը վրա է հասել վնաս պատճառելու հետևանքով: 

  Հուղարկավորությունների կազմակերպման հետ կապված 

իրավահարաբերությունները կարգավորվում են «Հուղարկավորությունների 

կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման 

մասին» ՀՀ օրենքով (այսուհետ՝ նաև Օրենք), որը կիրառելի է նաև Արցախի 

Հանրապետությունում (նկատի ունենալով ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի 1992 

թվականի հունիսի 6-ի որոշման 1-ին կետը, համաձայն որի՝ մինչև սեփական 

Սահմանադրության և օրենքների ընդունումը ԼՂՀ տարածքում կիրառվում է 

ՀՀ գործող օրենսդրությունը): Նշված Օրենքի 2-րդ հոդվածում, որտեղ 

շարադրված են Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները, 

հուղարկավորությունը բնորոշվում է  «որպես մարդու մահից հետո նրա 

մարմինը (աճյունը) կամ մահացածի աճյունասափորը հողին հանձնելու կամ 

աճյունասափորը հուշապատի մեջ տեղադրելու ծիսական արարողություն: 

Նույն հոդվածի  համաձայն՝ քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) 

ծիսակատարությունը նշանակում է ազգային և կրոնական ավանդույթների 
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համաձայն՝ մարդու մահից հետո նրա մարմինը (աճյունը) կամ մահացածի 

աճյունասափորը հողին հանձնելուց կամ աճյունասափորը հուշապատում 

տեղադրելուց առաջ հրաժեշտի արարողություն: Նշված նորմի իմաստով 

հուղարկավորությունից հետո կատարված ծախսերը, այդ թվում՝ 

գերեզմանաքար տեղադրելու, գերեզմանատունը պատրաստելու, տարին 

հիշատակելու համար ծախսված գումարները չեն մտնում հուղարկա-

վորության ծախսերի մեջ: 

 Սույն վճռաբեկ բողոքի քննության շրջանակներում Գերագույն 

դատարանը պետք է բացահայտի դատական պաշտպանության իրավունքի 

արդյունավետ իրականացման, քաղաքացիական գործի հարուցման, նախա-

պատրաստման, քննության փուլերում դատարանի իրավասությունների 

իրականացման, հանցագործությամբ անմիջականորեն պատճառված և 

հանցագործության հետ կապված վնասների հատուցման ինստիտուտների 

բովանդակությունը, որպեսզի պարզի, թե ստորադաս դատարանները սույն 

վեճը քննելիս թույլ են տվել արդյոք իրավական նորմերի պահանջների 

(դատական ակտը բեկանելու հիմք հանդիսացող) խախտում, թե՝ ոչ: 

Մասնավորապես՝ վճռաբեկ բողոքում և ստորադաս դատարանների 

որոշումներում շոշափվում են «հուղարկավորության հետ կապված 

անհրաժեշտ ծախսեր» և «այլ ծախսեր» հասկացությունների իրավական 

բնութագրի, բողոքաբերի կողմից՝ դատարանների մեկնաբանություններից 

տարբերվող նշված ինստիտուտի («հուղարկավորության ծախսեր») 

մեկնաբանության հարցերը: Հետևաբար, Գերագույն դատարանը  պետք է 

պատասխանի այն հարցին, թե նշված իրավական նորմերի որ 

մեկնաբանությունը պետք է համարել ճիշտ, և արդյոք կոնկրետ գործը քննելիս 

(վեճը լուծելիս) դատարանը կաշկանդված է դատավարության մասնակիցների 

կողմից իրավունքի նորմերի մեկնաբանությամբ կամ մատնացույց արված 

իրավական նորմերով: 

 Գերագույն դատարանն իր նախկինում կայացրած որոշումներում 

անդրադարձել է հայցադիմումի վարույթ ընդունման, գործը դատաքննության 

նախապատրաստելու ընթացքում դատարանի կողմից կատարվող 

գործողությունների, իրավական նորմերը մեկնաբանելու և կիրառելու 

դատարանի լիազորությունների հարցերին:  

Մասնավորապես՝ Գերագույն դատարանը հարկ է համարել 

արձանագրել, որ Առաջին ատյանի դատարանը, հայցադիմումն ընդունելով 

վարույթ, առաջին հերթին պետք է պարզի, թե որոնք են հայցի առարկան և 

հիմքերը, ներկայացված հայցապահանջների բնույթը, որպեսզի ապահովի մեկ 

գործի սահմաններում վեճի արդար և արդյունավետ քննությունը և որոշում 

կայացվի բոլոր պահանջների վերաբերյալ: Գերագույն դատարանն 

արձանագրել է, որ հայցի հիմքը, որպես հայցի բովանդակության տարր, հայցը 

բնութագրում է այն տեսանկյունից, թե ինչ իրավաբանական փաստերի հիման 

վրա է հայցվորը խնդրում պաշտպանել իր նյութաիրավական պահանջը: Այդ 

իրավաբանական փաստերն էլ հենց հանդիսանում են հայցի հիմքը: 

Դատարանը կաշկանդված չէ հայցվորի հայտարարած փաստերի իրավական 

որակմամբ և պարտավոր է իրավական գնահատական տալ, իրավաբանորեն 

որակել հենց  հայցվորի ցույց տված իրավաբանական փաստերը: Ընդ որում, ի 

տարբերություն հայցի հիմքի իրավաբանական փաստերի, հայցի իրավական 

հիմնավորումը հայցվորի կողմից կարող է փոփոխվել  վարույթի բոլոր 

փուլերում, այդ թվում՝ դատաքննության ժամանակ, ինչպես նաև վերաքննիչ և 

վճռաբեկ վերանայման ընթացքում: Քաղաքացիական գործի քննության և 

լուծման համար անհրաժեշտ իրավական նորմերը որոշելը և կիրառելը 

դատարանի պարտականությունն է: Դատարանը բոլոր դեպքերում դատական 

քննության ենթակա վիճելի իրավահարաբերությունը կարգավորող նորմերը 

ընտրում և կիրառում է՝ ելնելով հայցի հիմքում ընկած իրավաբանական 

փաստերից, այլ ոչ թե հայցվորի վկայակոչած իրավական նորմերից /որոնք 
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կարող են նույնիսկ ոչ ճիշտ վկայակոչված լինել (տես՝ ԸԻԴ/1105/02/15թ. և 

ԸԻԴ/1603/02/18թ. քաղաքացիական գործերով Գերագույն դատարանի 

15.02.2017թ. և 25.06.2019թ. որոշումները): 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Դոդովն ընդդեմ 

Բուլղարիայի գործով իր 17.01.2008թ. վճռում նշել է, որ «քաղաքացիական 

դատավարությունում ձևավորված պրակտիկայի համաձայն՝ դատարանները 

քննության են առնում և որոշում իրենց ներկայացված հայցերի իրավական 

բնութագիրը՝ առանց հաշվի առնելու հայցվորի առաջարկած իրավական 

բնութագիրը: Հայցվորը պետք է ներկայացնի վիճելի հարցը՝ հստակեցնելով 

փաստերը և իր հայցապահանջը, սակայն նա չի կրում որևէ 

պարտականություն՝ հստակեցնելու դրա բնութագիրն իրավունքում: Եթե 

նույնիսկ հայցվորը նշում է իր հայցի իրավական բնութագիրը, դատարանը 

կաշկանդված չէ դրանով: Դատարանը պետք է տա իր ինքնուրույն 

գնահատականը»:  

 Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ օրենսդիրը 

տարբերակել է /օգտագործում է/ հանցագործությամբ անմիջականորեն 

պատճառված գույքային վնաս հասկացությունը, որի հատուցման մասին 

պահանջն անձը (տուժողը, տուժողի իրավահաջորդը) կարող է ներկայացնել 

քրեական դատավարության կարգով, և «հանցագործության հետևանքով  

պատճառված նյութական վնասի փոխհատուցում», որն ավելի լայն 

հասկացություն է և իր մեջ ներառում է և´ քրեական դատավարության կարգով 

ներկայացվող հայցատեսակները (քրեական դատավարությունում 

քաղաքացիական հայցի առարկա է), և´ հանցագործության հետևանքների 

հետ կապված կրած այլ ծախսերի հատուցման պահանջներ: 

 Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է համարում անդրադառնալ նաև  

քրեական դատավարությունում օգտագործվող «վնաս»-ի հասկացությանը:  

 Այսպես՝ ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 48-

րդ կետում տրվում է  «վնաս»-ի հասկացությունը, այն է՝ վնասը՝ դրամական 

չափման ենթակա բարոյական, ֆիզիկական, գույքային վնասն է: 

 ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

տուժող է այն անձը, ում քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարքով 

անմիջականորեն պատճառվել է բարոյական,  ֆիզիկական կամ գույքային 

վնաս: ...: Նույն օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասի 15-րդ, 16-րդ կետերի 

համաձայն՝ տուժողն իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով ստանալ 

քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարքով պատճառված վնասի 

փոխհատուցումը, ստանալ քրեական գործով վարույթի ընթացքում կրած 

ծախսերի հատուցումը: Իսկ օրենսգրքի 75-րդ հոդվածը սահմանում է, որ 

տուժողի իրավահաջորդը քրեական գործով վարույթին մասնակցում է 

տուժողի փոխարեն և ունի վերջինիս իրավունքները և 

պարտականությունները:  

 ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 169-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն՝ քաղաքացիական հայց հարուցվում է կասկածյալի, մեղադրյալի 

կամ նրա դեմ, ում վրա կարող է գույքային պատասխանատվություն դրվել 

մեղադրյալի գործողությունների համար: 

«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքի 22-րդ հոդվածն ամրագրում է, 

որ դատարաններում պետական տուրքի վճարումից ազատվում են. ...ե) 

հայցվորները՝ հանցագործության հետևանքով իրենց պատճառված 

նյութական վնասի փոխհատուցման վերաբերյալ հայցերով: 

Ինչպես հետևում է վերը նշված հոդվածի բովանդակությունից, 

օրենսդիրն այստեղ չի օգտագործում «հանցագործությամբ /կամ քրեական 

օրենսգրքով չթույլատրված արարքով/ անմիջականորեն պատճառված վնաս» 

հասկացությունը: Հետևաբար, օրենսդիրը, նկատի ունենալով խնայողակա-

նության, օպերատիվության, քրեական գործն ավելորդ փաստերով 

չծանրաբեռնելու սկզբունքները, նախատեսել է քրեական դատավարության 
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կարգով քննության ենթակա ոչ բոլոր վնասների հատուցման պահանջները, 

այլ միայն ներկա պահին անհրաժեշտ և  անմիջականորեն առաջացած 

հանցագործությամբ, դրա մեջ մտնում են նաև տուժողի բուժման կամ 

հուղարկավորության համար կատարված անհրաժեշտ ծախսերը:    

 Գերագույն դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ քրեական 

դատավարությունում քաղաքացիական հայցի քննության հիմքում ընկած է 

միասնական իրավաբանական փաստը՝ հանցագործությունը, որի կատարման 

համար անձը ենթարկվում է ինչպես քրեական, այնպես էլ քաղաքացիա-

իրավական պատասխանատվության այն դեպքում, երբ առկա է 

հանցագործությամբ պատճառված գույքային վնաս: 

 «Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու 

դիակիզարանների շահագործման մասին» ՀՀ օրենքը (որով իրավամբ 

ղեկավարվել է Վերաքննիչ դատարանը «հուղարկավորություն» եզրույթը 

բացահայտելիս) բացահայտել է «անհրաժեշտ ծախսեր» եզրույթը: Օրենքի 16-

րդ հոդվածը հուղարկավորության հետ կապված ծախսերի շարքին է դասում 

անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպումը, դիահերձումը, դագաղի հատկա-

ցումը, մահացածի մարմնի (աճյունի) տեղափոխումը գերեզմանատուն, 

հուղարկավորումը, մետաղե ցուցատախտակի տեղադրումը: Սակայն ինչպես 

նկատելի է Օրենքի 16-րդ հոդվածի անվանումից, նշված ծառայությունները 

դասվում են համապատասխան մարմինների կողմից պարտադիր կատարման 

ենթակա ծառայությունների շարքին, հետևաբար նշված ցանկը սպառիչ չէ: 

 Այսպիսով, Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ 

հուղարկավորության համար կատարված անհրաժեշտ ծախսերը ենթակա են 

հատուցման քրեական դատավարությունում քաղաքացիական հայցի 

քննության շրջանակներում (այսինքն՝ մտնում են քրեական դատավարության 

կարգով հարուցվող քաղաքացիական հայցի առարկայի մեջ), իսկ վնասի չափը 

ճշտված չլինելու պատճառով նշված պահանջներն առանց քննության 

թողնելու դեպքում և հանցագործության հետևանքով պատճառված այլ վնաս-

ների հատուցման վերաբերյալ պահանջները  քննվում են քաղաքացիական 

դատավարության կարգով: 

  Սույն բողոքի քննության շրջանակներում Գերագույն դատարանը հարկ 

է համարում ընդգծել նաև, որ քաղաքացիական հարաբերությունների 

կարգավորման համար որոշակի նշանակություն ունեն սովորույթները: 

Դատարանները իրենց իրավակիրառող գործունեության մեջ պետք է 

ղեկավարվեն մեր հասարակության մեջ ձևավորված հայացքներով և 

սովորույթներով: Վերը նշված Օրենքում ևս  ազգային և կրոնական 

ավանդույթների պահպանման պահանջ է դրվել: Սակայն պետք է փաստել 

նաև, որ որոշ սովորույթներ, որոնք ողջամիտ չեն, բարդացնում են մարդկանց 

ապրելակերպը, գնալով՝ հնանում են, կարող են վերացվել: 

 Ինչպես հետևում է գործի նյութերից՝ հայցվորները, վկայակոչելով ԼՂՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 55-րդ (Քաղաքացիական հայցվորը) 

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1061-րդ (Վնասի հատուցման համար 

պատասխանատվության ընդհանուր հիմքերը), 1092-րդ (Հուղարկավորության 

ծախսերը հատուցելը) և այլ հոդվածները, հաշվի առնելով, որ պատասխանողի 

մեղքով տեղի է ունեցել ավտովթար, որի հետևանքով առաջին հայցվորի որդի, 

իսկ երկրորդ հայցվորի՝ ամուսին Ջ.Հովսեփյանը մահացել է, ու 

պատասխանողը կատարել է միայն թաղման հետ կապված որոշակի ծախսեր, 

խնդրել են պատասխանող Ս.Սարգսյանից բռնագանձել 3.980.000 ՀՀ դրամ, որի 

մեջ մտնում են թաղման, գերեզմանաքարի պատրաստման, տարին 

հիշատակելու, գերեզմանի կառուցապատման համար կատարված և 

կատարվելիք ծախսերը: 

 Առաջին ատյանի դատարանը, անդրադառնալով հայցադիմումում 

նշված ինքնահողի, յոթերորդ օրվա, 15-րդ օրվա, 40-րդ օրվա 

ծիսակատարության, դատական ծախսերի, ինչպես նաև գործի նյութերում 
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առկա Վ.Հովսեփյանի կողմից ներկայացված տարին կազմակերպելու համար 

կատարած ծախսերի հաշվարկին, գերեզմանաքարի համար «Մրամոր-

Գրանիտ» ՍՊԸ հաշիվ-ապրանքագրին,  արձանագրել է, որ դրանք 

հանցագործությամբ անմիջականորեն պատճառված գույքային վնաս չեն 

կարող հանդիսանալ, ինչպես նաև դուրս են ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 

1092-րդ հոդվածով սահմանված հուղարկավորության հետ կապված 

անհրաժեշտ ծախսերի կազմից: 

 Վերաքննիչ դատարանն իր առջև դնելով այն  հարցադրումը, թե արդյոք 

ինքնահողի, 7-րդ, 15-րդ, 40-րդ օրվա ծիսակատարության և գերեզմանաքարի 

համար կատարված ծախսերը, ինչպես նաև դատական ծախսերը կարող են 

ընդգրկվել անձի հուղարկավորության հետ կապված ծախսերի կազմի մեջ և 

համարվել մեղավորի կողմից հատուցման ենթակա վնաս, վերլուծելով ԼՂՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքի 1092-րդ հոդվածը, արձանագրել է, որ նշված 

նորմից բխում է, որ տուժողի մահվան հետ կապված վնասի համար 

պատասխանատու անձը պարտավոր է հատուցել ոչ թե հուղարկավորության 

հետ կապված ցանկացած, այլ բացառապես ըստ նպատակի անհրաժեշտ և 

ըստ արժեքի ողջամիտ ծախսերը: Վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ 

վերաքննիչ բողոքը պետք է մերժել և Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը՝ 

Վերաքննիչ դատարանի պատճառաբանություններով թողնել օրինական ուժի 

մեջ: 

 Վերաքննիչ դատարանը, հիմք ընդունելով Օրենքի 2-րդ, 16-րդ 

հոդվածների բովանդակությունը, գտել է, որ հայցվորները պատասխանողից 

պահանջել են ոչ միայն հուղարկավորության հետ կապված ըստ նպատակի 

անհրաժեշտ և ըստ արժեքի ողջամիտ, այլև նշված ծավալի սահմանները 

գերազանցող այլ ծախսեր, որոնք, սակայն, վերոնշյալ օրենսդրական նորմերի 

ուժով ենթակա չեն հատուցման: 

 Մինչդեռ, ստորադաս դատարանները, անտեսելով հայցապահանջը, 

որտեղ պահանջվում է բռնագանձել ոչ միայն հուղարկավորության (թաղման) 

հետ կապված ծախսերը, այլ նաև հանցագործության հետևանքով կրած այլ 

ծախսերը,  կենտրոնանալով միայն «հուղարկավորության ծախսեր» եզրույթի 

մեկնաբանության վրա, խախտել են վնասի հատուցման ընդհանուր նորմերի 

պահանջները (ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝ «Վնաս պատճառելու 

հետևանքով ծագած պարտավորությունները» վերտառությամբ 62-րդ գլխի 1-

ին պարագրաֆը), մեր ազգային և կրոնական ավանդույթները: 

Դատարաններն անտեսել են նաև այն, որ հայցը քննվում է ոչ թե քրեական 

դատավարության, այլ՝ քաղաքացիական դատավարության կարգով: Ավելին՝ 

նույն Օրենքում՝ 10-րդ հոդվածում օգտագործվում են «հուշաքարերի, 

հուշարձանների, ...» հասկացությունները (այսպես՝ նշված հոդվածի 4.1 կետի 

համաձայն՝ գերեզմաններում տապանաքարերի, հուշաքարերի, 

հուշարձանների ... համար իրականացվող շինարարական աշխատանքների 

համար շինարարական թույլտվություն չի պահանջվում): Գերեզմանաքարի, 

գերեզմանատնի կառուցման հասկացությունները  սահմանվում են նաև այլ 

նորմատիվ ակտերով, օրինակ՝ ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի 

հունվարի 15-ի համար 19 որոշմամբ հաստատված «Ծառայության ժամանակ 

զոհված (մահացած) փրկարարական ծառայողների հուղարկավորության, 

գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և 

տեղադրման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման» կարգը նախատեսում 

է տվյալ կատեգորիայի անձանց մահվան դեպքում գերեզմանների 

բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման համար 

նրանց ընտանիքների անդամներին ԼՂՀ պետական բյուջեից  որոշակի չափով 

գումարի հատկացում: 

 Այսինքն՝ գնահատման առարկա դարձնելով  զուտ հուղարկավորության 

հետ կապված ծախսերի ծավալը, որը մտնում է քրեական դատավարության 

կարգով հարուցվող քաղաքացիական հայցի առարկայի մեջ, դատարանները 
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հաշվի չեն առել և մասնակի առանց քննարկման են թողել հայցվորի կողմից 

կատարված այլ ողջամիտ ծախսերը, որոնք ենթակա են ապացուցման, 

քննման ընդհանուր հիմունքներով:  

 Դատարաններն ընդհանրապես չեն նշել, թե ինչից է բաղկացած 

կողմերի  ծախսած և դատարանի կողմից հաստատված վնասի չափը: Հիմք են 

ընդունվել կողմերի  ընդունած փաստերն այն մասին, որ  հուղարկավորության 

համար պատասխանող Ս.Սարգսյանի կողմից ծախսվել է 980.000 ՀՀ դրամ, 

իսկ հայցվոր Վ.Հովսեփյանի՝ 300.000 ՀՀ դրամ, ինչը չի հակասում ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

պահանջներին, համաձայն որոնց՝ գործին մասնակցող անձի կողմից այն 

փաստն ընդունելը, որի միջոցով մյուս անձը հիմնավորում է իր պահանջները 

կամ առարկությունները, պարտադիր չէ դատարանի համար: Դատարանը 

կարող է ընդունված փաստը համարել հաստատված, եթե կասկածներ չկան, 

որ դա համապատասխանում է գործի հանգամանքներին, և կողմն այն չի 

ընդունել խաբեության, բռնության, սպառնալիքի, մոլորության ազդեցության 

տակ, մեկ կողմի ներկայացուցչի հետ մյուս կողմի չարամիտ համաձայնության 

հետևանքով կամ ճշմարտությունը թաքցնելու նպատակով: 

 Սակայն դատարաններն այդ մասով որևէ գնահատական չեն տվել 

ապահովագրական ընկերության կողմից հայցվորի ներկայացուցչին վճարված 

1.000.000 ՀՀ դրամի չափով վնասի հատուցմանը:  

 Գերագույն դատարանը հարկ է համարում փաստել նաև, որ Առաջին 

ատյանի դատարանը, արձանագրելով, որ գործով չի հիմնավորվել, որ 

հայցվոր Լ.Ավանեսյանը հուղարկավորության հետ կապված որևէ 

անհրաժեշտ ծախս է կատարել, հանգել է այն եզրակացության, որ նրա կողմից 

ներկայացված հայցն անհիմն է, սակայն, ի խախտումն ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 123-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների, վճռի 

եզրափակիչ մասում որևէ նշում դրա վերաբերյալ չի կատարել: 

 Ամփոփելով վերոգրյալը՝ Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ 

Օրենքով, այլ իրավական ակտերով սահմանվել է պետության կողմից 

պարտադիր հատուցման ենթակա ծախսերի ցանկը, նշված ծախսերից ավել 

կատարած ծախսերը ենթակա են հատուցման վնաս պատճառած (կամ 

օրենքով նախատեսված այլ) անձի կողմից այն չափով, որով դա անհրաժեշտ է 

սովորական հուղարկավորության և այլ ծիսակատարությունների համար: Եվ 

Գերագույն դատարանն ավելորդ չի համարում նշել, որ դատարանները 

քաղաքացիական գործերով վնասների չափը որոշելիս պետք է ղեկավարվեն 

ողջամտության, արդարացիության և համաչափության սկզբունքներով: 

 Այսպիսով, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ստորադաս 

դատարանները խախտել են  ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 240-րդ և 241-րդ հոդվածների պահանջները՝ թույլ են տվել 

նյութական իրավունքի նորմերի պահանջների խախտում (այն է՝ սխալ են 

մեկնաբանել օրենքը, չեն կիրառել այն օրենքը կամ իրավական ակտը, որը 

պետք է կիրառեին), դատարանների կողմից սույն գործով բազմակողմանի, 

լրիվ և օբյեկտիվ չեն ստուգվել, հետազոտվել և գնահատվել գործի լուծման 

համար էական նշանակություն ունեցող բոլոր փաստական տվյալներն ու 

հանգամանքները, ինչը դատական ակտի բեկանման հիմք է, քանի որ 

հանգեցրել է գործի սխալ լուծմանը: Միայն գործի նոր դատաքննության 

ընթացքում՝ վերոնշյալ թերությունները և խախտումները վերացնելու 

պարագայում հնարավոր կլինի գալ եզրահանգման հայցի լրիվ կամ մասնակի 

բավարարման մասին ու գործով ընդունել օրինական, հիմնավորված և 

պատճառաբանված դատական ակտ, ինչը բխում է ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներից, 

համաձայն որոնց՝ դատարանի վճիռը պետք է լինի օրինական, հիմնավորված 

և պատճառաբանված: 
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 Գերագույն դատարանը գտնում է, որ պետք է կիրառել ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-

րդ կետով նախատեսված Գերագույն դատարանի լիազորությունը, համաձայն 

որի՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի վերանայման արդյունքով 

Գերագույն դատարանն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բավարարում է 

վճռաբեկ բողոքը՝ համապատասխանաբար ամբողջությամբ կամ 

մասնակիորեն բեկանելով դատական ակտը: Բեկանված մասով գործն 

ուղարկվում է համապատասխան ստորադաս դատարան՝ նոր քննության՝ 

սահմանելով նոր քննության ծավալը:  

  

5.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը 

դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ 

 Անդրադառնալով դատական ծախսերի հարցին՝ Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է, որ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի համաձայն՝ դատական ծախսերը կազմված են 

պետական տուրքից և փորձագետին, վկային կանչելու, ապացույցները դրանց 

գտնվելու վայրում զննելու, փաստաբանի խելամիտ վարձատրության և գործի 

քննության հետ կապված այլ գործողությունների համար վճարման ենթակա 

գումարներից: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ «1. Դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև 

բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին համամասնորեն: … 

3. Վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք բերելու հետ կապված դատական ծախսերը 

գործին մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են սույն հոդվածի կանոններին 

համապատասխան»: 

Գերագույն դատարանը, նկատի ունենալով, որ սույն  գործն 

ուղարկվում է նոր քննության, որպիսի պարագայում դատական ծախսերի 

բաշխման հարցին հնարավոր չէ անդրադառնալ գործի քննության ներկա 

փուլում, գտնում է, որ այդ հարցը ենթակա է լուծման գործի նոր քննության 

արդյունքներով:  

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատա-

վարության օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով`Գերագույն դատարանը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել մասնակիորեն: Բեկանել Արցախի 

Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի 2019 թվականի նոյեմբերի 25-ի 

որոշումը և գործն ուղարկել Արցախի Հանրապետության ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարան՝ լրիվ ծավալով, նոր քննության:  

2. Դատական ծախսերի բաշխման հարցին անդրադառնալ գործի նոր 

քննության արդյունքներով: 

    3.  Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի 

դահլիճում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ 

բողոքարկման: 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ստորագրություն Հ.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ստորագրություն Ի.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ  

 ստորագրություն Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 ստորագրություն Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 ստորագրություն Կ.ՂԱՐԱՅԱՆ 
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