
1 

 

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

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

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 16(407) «26» հունիսի 2020թ. 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ  

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

 

381 ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 39-

րդ կետով սահմանված արտոնության կիրառության շրջանակը 

սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 106-Ն որոշումը. ....... 

 

3 

382 ««Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

զարգացման նախարարության աշխատակազմ» պետական 

կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու և «Արցախի Հանրապետու-

թյան բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարու-

թյան աշխատակազմ» ու «Արցախի Հանրապետության պետական 

նախարարի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմ-

նարկները վերակազմակերպելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

107-Ն որոշումը . ................................................................................... 

 

 

 

21 

383 «Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 

կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը 

հաստատելու և Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 49-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 111-Ն որոշումը . ... 

 

23 

384 «Արցախի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի 

կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը հաստա-

տելու մասին» ԱՀ կառավարության N 112-Ն որոշումը . ............... 

 

38 

385 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի N 1160-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 122-Ն որոշումը…..... 

 

48 

 

386 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 

թվականի ապրիլի 15-ի N 115 որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 123-Ն 

որոշումը ………………………………………………………………… 

 

50 

387 «Արցախի Հանրապետության ռազմահայրենասիրության, երի-

տասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարարության 

կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը հաստա-

տելու և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 

թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 48-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

 

 

52 

 



2 

 

ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 124-Ն որոշումը … 

388 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի 

հոկտեմբերի 12-ի N 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 125-Ն որոշումը…..... 

 

64 

389 «Արցախի  Հանրապետության կրթության, գիտության և 

մշակույթի նախարարության կանոնադրությունը  և 

աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու, Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 6-

ի N 118-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 126-Ն որոշումը…..................................... 

 

 

72 

390 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի 

հոկտեմբերի 12-ի N 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 127-Ն որոշումը…..... 

 

88 

391 «Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

զարգացման  նախարարության կանոնադրությունը և աշխատա-

կազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության 

N 128-Ն որոշումը…............................................................................... 

 

103 

392 «Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի 

կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը 

հաստատելու և Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 167-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 129-Ն որոշումը….... 

 

 

119 

393 «Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի 

կառավարման կոմիտեի կանոնադրությունը և աշխատակազմի 

կառուցվածքը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 130-

Ն որոշումը…............................................................................................... 

 

131 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

23 հունիսի 2020թ.                                                          N 106-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ 15-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 

39-ՐԴ ԿԵՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ՇՐՋԱՆԱԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

Հիմք ընդունելով «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքի 15-րդ 

հոդվածի  39-րդ կետը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը          

որոշում է. 

1. Սահմանել «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 39-րդ կետով սահմանված արտոնության կիրառության շրջանակը` 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020  թվականի հունիսի 23-ի N 106-Ն որոշման 

 

 

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ 15-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 39-ՐԴ 

ԿԵՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ 

 

1. Համաձայն «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 39-

րդ կետի՝ ավելացված արժեքի հարկից ազատվում է արտադրողի կողմից Արցախի 

Հանրապետությունում արտադրված ռազմական նշանակության արտադրանքի 

իրացումը: 

2. Ավելացված արժեքի հարկից ազատման արտոնության կիրառության 

նպատակով ռազմական նշանակության արտադրանքին դասվում են` 

 

Հ/Հ 
ԱՏԳ ԱԱ 

ԾԱԾԿԱԳԻՐ 
ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

ՌՆ 1. 9301 

9302 00 000 0 

9303 20 

9303 90 000 0 

9013 10 000 0 

9305 91 000 0 

Հարթափող զենքեր, որոնց տրամաչափը չի գերազանցում 20 մմ, 

այլ հրացաններ և ավտոմատ զենքեր 12,7 մմ տրամաչափով 

(տրամաչափը` 0,50 դյույմ) կամ ավելի պակաս և հավելյալ 

հարմարանքներ, ինչպես նշված է ստորև, և ներառյալ հատուկ 

նախագծված բաղադրամասերը. 

ա. հրացաններ և համակցային ատրճանակներ, ատրճանակներ, 

գնդացիրներ, ինքնաձիգներ և համազարկային հրազեններ.  

բ. հարթափող զենքեր, ինչպես նշված է ստորև. 

1. հարթափող զենքեր, որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական 

օգտագործման համար, 

2. այլ հարթափող զենքեր, ինչպես նշված է ստորև.   

ա. լրիվ ավտոմատ տեսակի զենքեր,   

բ. կիսաավտոմատ կամ պոմպային մղումով աշխատող զենքեր.   

գ. առանց պարկուճի զինամթերք օգտագործող զենքեր.  

դ. խլացուցիչներ, հրացանին ամրացվող հատուկ մասեր, 

փամփուշտների պահունակներ, զենքերի օպտիկական մասեր և 

զենքերի համար ցոլքի մեղմիչներ, որոնք հատկանշված են ՌՆ 1.ա, 

ՌՆ 1.բ կամ ՌՆ 1.գ կետերում:  

ՌՆ 2. 9301  

9301 20 000 0 

9301 90 000  

9305  

9306  

9013 10 000 0 

Հարթափող զենքեր, որոնց տրամաչափը գերազանցում է 20 մմ-ը, 

այլ հրացաններ և ավտոմատ զենքեր 12,7 մմ տրամաչափով 

(տրամաչափը ` 0,50 դյույմ), հեռանետող զենքեր և հավելյալ 

հարմարանքներ, ինչպես նշված է ստորև, և դրանց հատուկ 

նախագծված բաղադրամասերը.  

ա. թնդանոթներ, գաուբիցաներ, հրանոթներ, ականանետներ, 

հակատանկային զենքեր, հրթիռանետներ, ռազմական 

հրացրիչներ, ինքնաձիգեր, հետհարված չառաջացնող հրացաններ, 

հարթափող զենքեր և զենքի հատկանիշները մեղմացնող 

հարմարանքները ներառյալ,   

բ. ռազմական ծուխ, գազ և պիրոտեխնիկա հեռանետող զենքերը 

կամ գեներատորները, որոնք հատուկ նախատեսված կամ 

ձևափոխված են ռազմական նպատակներով օգտագործման 

համար, 

գ. զենքերի օպտիկական հարմարանքներ և օպտիկական 

հարմարանքների ամրակցման համար հարմարանքներ, որոնք 

ունեն հետևյալ բոլոր հատկանիշները, 

1) հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման համար, 

2) հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման համար և 

ՌՆ 2.ա կետում նշված զենքերի համար. 

դ. ՌՆ 2.ա կետում նկարագրված զենքերի համար հատուկ նախա-

գծված հենոցներ և արձակվող փամփուշտի պահեստարաններ: 

ՌՆ 3. 9305 20 000 

9306 

Զինամթերք և պայթուցիչ տեղադրող սարքեր, ինչպես նշված է 

ստորև, և հատուկ դրանց համար նախագծված բաղադրամասեր.  
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ա. զինամթերք այն զենքերի համար, որոնք հատկանշված են ՌՆ 1, 

ՌՆ 2 կամ ՌՆ 12 կետերում,  

բ. պայթուցիչ տեղադրող սարքերի համար հատուկ նախագծված 

զինամթերք, որոնք հատկանշված են ՌՆ 3.ա կետում: 

ՌՆ 4. 3602 00 000 0 

3603 00  

3604 90 000 0 

9306 

9014 20 

9014 80 000 

9014 90 000 0 

9015 10 

Ռումբեր, տորպեդոներ, հրթիռներ, հեռահար հրթիռներ, այլ 

պայթուցիչ սարքեր և լիցքեր և հարակից սարքավորումներ և 

հավելյալ հարմարանքներ, ինչպես նշված է ստորև, և նրանց 

համար հատուկ նախագծված բաղադրամասեր.  

ա. ռումբեր, տորպեդոներ, նռնակներ, ծխահարող տուփեր, 

տարողություններ (նռնակներ), հրթիռներ, ականներ, ղեկավարվող 

հրթիռներ, խորքային լիցքեր, կառուցաքանդման լիցքեր, 

կառուցաքանդման սարքեր, կառուցաքանդման ամբողջական 

լրակազմեր, «պիրոտեխնիկական» սարքեր, փամփուշտներ և 

սիմուլյատորներ (այսինքն, սարքավորում, որը նմանակում է 

վերոհիշյալ ապրանքներից որևէ մեկի հատկանիշները), որոնք 

հատուկ նախատեսված են ռազմական օգտագործման համար. 

բ. այն սարքավորումը, որն ունի բոլոր հետևյալ հատկանիշները.  

1.հատուկ նախագծված է ռազմական օգտագործման համար,  

2. հատուկ նախագծված է հետևյալներին վերաբերող 

յուրաքանչյուր գործողության համար. 

ա. այն առարկաները կամ պարագաները, որոնք հատկանշված են 

ՌՆ 4.ա կետում կամ  

բ. իմպրովիզացված պայթուցիչ սարքերը (IEDs).  

գ. օդային կառավարվող հրթիռներից պաշտպանող համակարգեր 

(AMPS):  

 ՌՆ 5. 8525 50 000 0 

8525 60 000 

8526 

8527 21 

8526 91 

8526 92 000 

9023 00 800 0 

9013 10 000 0 

Կրակի ղեկավարման և դրան առնչվող ազդանշանային և 

զգուշացնող սարքավորումներ և հարակից համակարգեր, 

փորձարկման և տեղայնացման և արգելակող կամ խափանիչ 

սարքավորում, ինչպես նշված է ստորև, որոնք հատուկ 

նախագծված են ռազմական օգտագործման համար, և դրանց 

հատուկ նախագծված բաղադրիչները ու հավելյալ 

հարմարանքները.  

ա. զենքերի օպտիկական մասեր, ռմբանետման համակարգիչներ, 

հրանոթների ուղղորդման սարքավորում և զենքերի վերահսկման 

համակարգեր,  

բ. նշանառման, նպատակաուղղման, տարածության չափման, 

հետախուզման կամ հետապնդման համակարգեր, բացահայտման, 

տվյալների ամբողջականացման, ճանաչման կամ ինքնության 

հաստատման սարքավորում և սենսորների միացման 

սարքավորում,  

գ. խափանող սարքավորում այն պարագաների համար, որոնք 

հատկանշված են ՌՆ 5.ա կամ ՌՆ 5.բ կետերում,  

դ. դաշտային փորձարկման կամ տեղայնացման սարքավորումներ, 

որոնք հատուկ նախագծված են այն առարկաների կամ 

պարագաների համար, որոնք հատկանշված են ՌՆ 5.ա կամ ՌՆ 

5.բ, ՌՆ 5.գ կետերում: 

ՌՆ 6. 8702 10 119 

8702 90 119 0 

8702 90 319 0 

8703 10 180 0 

8703 31 109 0 

8704 10 108 0 

8704 10 900 0 

8704 21 100 0 

8704 22 100 0  

8704 23  

8704 31 100 0  

8705 10 001 0 

8705 10 009 

8705 90  

8707 90 900  

Վերգետնյա փոխադրամիջոցներ և դրանց բաղադրիչ մասեր, 

ինչպես նշված է ստորև. 

ա. վերգետնյա փոխադրամիջոցներ և դրանց բաղադրիչ մասեր, 

որոնք հատուկ նախագծված կամ փոփոխված են` ռազմական 

օգտագործման համար, 

բ. այլ վերգետնյա փոխադրամիջոցներ և դրանց բաղադրիչ մասեր, 

ինչպես նշված է ստորև. 

1. փոխադրամիջոցներ, որոնք ունեն հետևյալ հատկանիշները. 

ա. արտադրված կամ հարմարեցված են նյութերով կամ 

բաղադրիչներով՝ ապահովելու համար երրորդ կամ ավելի բարձր 

մակարդակի բալիստիկ պաշտպանություն (NIJ 0108.01, 1985 

թվականի սեպտեմբեր կամ համեմատելի ազգային ստանդարտով), 

բ. առջևի և հետևի անիվների համար միաժամանակյա հաղորդում 

ապահովելու համար շարժահաղորդում՝ ներառյալ այն 

փոխադրամիջոցները, որոնք բեռներ կրելու նպատակով՝ թե՛ 
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8708 10 900  

8708 29  

8709 11 100 0 

8709 11 900 0  

8709 19  

8709 90 000 0 

8716 10 980 0 

8716 20 000 0 

8716 90 900 0  

8716 39 500 2 

8716 39 500 9 

շարժման ընթացքում, թե՛ դադարի՝ ունեն հավելյալ անիվներ, 

գ. 4,500 կգ գերազանցող ընդհանուր փոխադրամիջոցի քաշի կարգ,  

դ. արտաճանապարհային օգտագործման համար նախատեսված 

կամ ձևափոխված, 

2. բաղադրիչներ, որոնք ունեն հետևյալ բոլոր հատկանիշները. 

ա. հատուկ նախագծված են ՌՆ 6.բ.1-ին ենթակետում նշված 

փոխադրամիջոցների համար, 

բ. կարող են III մակարդակի կամ ավելի բարձր մակարդակի 

պաշտպանություն նախատեսել բալիստիկ հրթիռներից (NIJ 

0108.01, 1985 թվականի սեպտեմբեր կամ համեմատելի ազգային 

ստանդարտով): 

ՌՆ 7. 3817 00 500 0  

3817 00 800 0  

2903 11 000 0 

2903 12 000 0 

2903 13 000 0  

2903 14 000 0  

2903 15 000 0  

2903 19 000 0 

2903 21 000 0  

2903 22 000 0  

2903 23 000 0  

2903 39  

2844 40 100 0  

2844 40 200 0  

2844 40 300 0  

2844 40 800 0 

2801 10 000 0 

2806 10 000 0 

2806 20 000 0 

2711 14 000  

2711 19 000 0 

2901 22 000 0 

3002 20 000  

3002 90  

2901 21 000 0 

2901 22 000 0  

2901 23 000 0 

2901 29 000 0 

2901 24 000 0 

2902 11 000 0 

2811 12 000 0 

2811 19 800 0 

2837 20 000 0 

Քիմիական նյութեր, «կենսաբանական նյութեր», «զանգվածային 

անկարգությունների վերահսկման նյութեր», ռադիոակտիվ 

նյութեր, հարակից սարքավորումներ, բաղադրամասեր և նյութեր, 

ինչպես նշված է ստորև.  

ա. կենսաբանական նյութեր կամ ռադիոակտիվ նյութեր, որոնք 

մարդկային զոհեր, կորուստներ կամ կենդանական կորուստներ 

պատճառելու նպատակով, նաև սարքավորումներ շարքից 

հանելու, գյուղատնտեսական բերքը կամ շրջակա միջավայրը 

վնասելու համար.  

բ. քիմիական զինանյութեր (CW), ներառյալ. 

1. քիմիական զինանյութ նյարդային ագենտներ.   

ա. O-Ալքիլ (հավասար կամ ավելի պակաս, քան C10, ներառյալ 

ցիկլոալքիլ) ալքիլ (մեթիլ, էթիլ, n-պրոպիլ կամ իզոպրոպիլ) – 

ֆոսֆոնոֆլուորիդատները, ինչպես օրինակ. Զարինը (GB): O-

իզոպրոպիլֆոսֆոնոֆլուորիդատը (CAS 107-44-8), և Զոմանը (GD): 

O-Ֆինակոլիլ մեթիլֆոսֆոնոֆլուորիդատը (CAS 96-64-0),   

բ. O-Ալքիլ (հավասար կամ ավելի պակաս, քան C10, ներառյալ 

ցիկլոալքիլը) N,N-դիալքիլ (մեթիլ, էթիլ, n-պրոպիլ կամ իզոպրո-

պիլ) ֆոսֆորամիդոցիանիդատները, ինչպես օրինակ Տաբուն (GA): 

O-Էթիլ N,N- դիմեթիլֆոսֆորամիդոցիանիդատը (CAS 77-81-6), 

գ. O-Ալքիլ (H կամ հավասար կամ ավելի պակաս, քան C10, 

ներառյալ ցիկլոալքիլը) S-2-դիալքիլ (մեթիլ, էթիլ, n-պրոպիլ կամ 

իզոպրոպիլ)-ամինոէթիլ ալքիլ (որոնք արտադրվել են որպես 

մեթիլ, էթիլ, n-պրոպիլ կամ իզոպրոպիլ) ֆոսֆոնոթիոլատները և 

համապատասխան ալքիլատները և պրոտոնացված աղերը, 

ինչպես օրինակ. VX: O-էթիլ S-2-դիզոպրոպիլամինոէթիլ մեթիլ 

ֆոսֆոնոթիոլատը (CAS 50782-69-9),  

2. քիմիական զինանյութեր.   

ա. ծծմբային մանանեխներ, ինչպես օրինակ.  

1.  2-Քլորոէթիլքլորոմեթիլսուլֆիդ (CAS 2625-76-5), 2. Բիս (2-քլորո-

էթիլ) սուլֆիդ (CAS 505-60-2), 3. Բիս (2-քլորոէթիլթիո) մեթան (CAS 

63869-13-6), 4. 1,2-բիս (2-քլորոէթիլթիո) էթան (CAS 3563-36-8), 5. 

1,3- բիս (2-քլորոէթիլթիո)-էն-պրոպան (CAS 63905-10-2), 6. 1,4-բիս 

(2-քլորոէթիլթիո)-էն-բութան (CAS 142868-93-7), 7. 1,5-բիս (2-քլորո-

էթիլթիո)-էն-պենտան (CAS 142868-94-8), 8. Բիս (2- քլորոէթիլթիո-

մեթիլ) եթեր (CAS 63918-90-1), 9.Բիս (2-քլորոէթիլթիոէթիլ) եթեր 

(CAS 63918-89-8),   

բ. լյուիսիտներ, ինչպես օրինակ. 1. 2-քլորովինիլդիքլորոարսին 

(CAS 541-25-3), 2. Թրիս (2-քլորովինիլ) արսին (CAS 40334-70-1), 3. 

Բիս (2-քլորովինիլ) քլորոարսին (CAS 40334-69-8),  

գ. ազոտային մանանեխներ, ինչպես օրինակ. 1. HN1: բիս (2-քլորոէ-

թիլ) էթիլամին (CAS 538-07-8), 2. HN2: բիս (2-քլորոէթիլ) մեթիլամին 

(CAS 51-75-2), 3. HN3: բիս (2-քլորոէթիլ) ամին (CAS 555-77-1),   

3. քիմիական զինանյութեր/անդամալուծող ագենտներ, ինչպես 

օրինակ.           

ա. 3-քվինուքլիդինիլ բենզիլատ (BZ) (CAS 6581-06-2),   

4. քիմիական զինանյութեր/տերևաթափող ագենտներ, ինչպես 

օրինակ.   

ա. բութիլ 2-քլորո-4-ֆլուորոֆենոքսիացելատ (LNF),   

բ. 2,4,5-տրիքլորոֆենոքսիացետիկ թթու (CAS 93-76-5) խառնված   
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2,4-դիքլորոֆենոքսիացետիկ թթվի (CAS 94-75-7) հետ (Օրանժ) (CAS 

39277-47-9),  

գ. քիմիական զինանյութեր/բինար նախանյութեր և հիմնական նա-

խանյութեր, ինչպես նշված է ստորև. 1. Ալքիլ (մեթիլ, էթիլ, n-պրոպիլ 

կամ իզոպրոպիլ) ֆոսֆոնիլ դիֆլուորիդներ, ինչպես օրինակ. DF` 

մեթիլ ֆոսֆոնիլդիֆլուորիդ   (CAS 676-99-3), 2. O-Ալքիլ (H կամ 

հավասար կամ ավելի քիչ քան C10, ներառյալ ցիկլոալքիլ) O-2-

դիալքիլ (մեթիլ, էթիլ, n-պրոպիլ կամ իզոպրոպիլ)-ամինոէթիլ ալքիլ 

(մեթիլ, էթիլ, n-պրոպիլ կամ իզոպրոպիլ) ֆոսֆոնիտներ և 

համապատասխան ալքիլացված և պրոտոնացված աղեր, ինչպես 

օրինակ.    QL: O-Էթիլ Օ-2-դի-իզոպրոպիլամինոէթիլ մեթիլֆոս-

ֆոնիտ (CAS 57856-11-8), 3. Քլորոզարին. O-իզոպրոպիլ 

մեթիլֆոսֆոնոքլորիդատ (CAS 1445-76-7), 4. Քլորոզոման. O-

պինաքոլիլ մեթիլֆոսֆոնոքլորիդատ (CAS 7040-57-5), 

դ.«Անկարգություններ կարգավորող ագենտներ», ակտիվ 

բաղադրության քիմիկատներ և ներառյալ դրանց միացություններ.   

1. a-Բրոմոբենզենացետոնիտրիլ, (Բրոմոբենզիլ ցիանիդ) (CA) (CAS 

5798-79-8), 

2. [(2-քլորոֆենիլ) մեթիլեն] պրոպանեդինիտրիլ,  

(o-քլորոբենզիլիդենեմալոնոնիտրիլ) (CS) (CAS 2698-41-1),   

3.  2-Քլորո-1-ֆենիլէթանոն, Ֆենիլացիլիկ քլորիդ   

(w-քլորոացետոֆենոն) (CN) (CAS 532-27-4), 

4. Դիբենզ-(b,f)-1,4-օքսազեֆին, (CR) (CAS 257-07-8),   

5. 10-Քլորո-5,10-դիհիդրոֆենոարսազին, (Ֆենարսազին քլորիդ), 

(Ադամսիտ), (DM) (CAS 578-94-9),   

6. N-Նոնանոիլմորֆոլին, (MPA) (CAS 5299-64-9), 

ե. սարքավորում, որը հատուկ նախագծված կամ փոփոխված է 

ռազմական օգտագործման համար, նախագծված կամ փոփոխված է 

հետևյալից որևէ մեկը տարածելու համար և դրանց համար հատուկ 

նախագծված բաղադրամասեր.   

1. նյութեր կամ ագենտներ, որոնք հատկանշված են ՌՆ 7.ա, ՌՆ 7.բ 

կամ ՌՆ 7.դ կետերում կամ 2. քիմիական զինանյութերի ագենտներ, 

որոնք պատրաստված են այն նախանյութերից, որոնք հատկանշված 

են ՌՆ 7.գ կետում, 

զ. պաշտպանական և ախտազերծող սարքավորումներ, որոնք 

հատուկ նախագծված կամ փոփոխված են ռազմական 

օգտագործման համար, դրանց բաղադրամասերը և քիմիական 

խառնուրդները, ինչպես նշված է ստորև.  

1. սարքավորում, որը նախագծված կամ փոփոխված է այնպիսի 

նյութերի դեմ պաշտպանվելու համար, որոնք հատկանշված են ՌՆ 

7.ա, ՌՆ 7.բ կամ ՌՆ 7.դ կետերում և դրանց համար հատուկ 

նախագծված բաղադրիչներ.   

2. սարքավորում, որը նախագծված կամ փոփոխված է այն 

առարկաները ախտազերծելու համար, որոնք ախտահարվել են 

այնպիսի նյութերով, որոնք հատկանշված են ՌՆ 7.ա կամ ՌՆ 7.բ 

կետերում և դրանց համար հատուկ նախագծված բաղադրիչներ. 

3. քիմիական խառնուրդներ, որոնք հատուկ մշակվել են կամ 

ձևավորվել այն առարկաները ախտազերծելու համար, որոնք 

ախտահարվել են այնպիսի նյութերով, որոնք հատկանշված են ՌՆ 

7.ա կամ ՌՆ 7.բ կետերում,   

է. սարքավորում, որը հատուկ նախագծված կամ փոփոխված է 

ռազմական օգտագործման համար, նախագծված կամ փոփոխված է 

այնպիսի նյութերի բացահայտման կամ ճանաչման համար, որոնք 

հատկանշված են ՌՆ 7.ա, ՌՆ 7.բ  կամ ՌՆ 7.դ կետերում և դրանց 

համար հատուկ նախագծված բաղադրիչներ, 

ը. «Բիոպոլիմերներ», որոնք հատուկ նախագծված կամ մշակված են 

քիմիական զինանյութերի ագենտների բացահայտման և ճանաչման 

համար, որոնք հատկանշված են ՌՆ 7.բ կետում, և այն հատուկ 

բջիջների տեսակները, որոնք օգտագործվում են դրանց 

արտադրության համար,   

թ. «Բիոկատալիստներ» քիմիական զինանյութերի ագենտների 
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ախտահանման կամ վնասազերծման համար և հարակից 

կենսաբանական համակարգեր, ինչպես նշված է ստորև.  

1. «Բիոկատալիստներ», որոնք հատուկ նախագծված են քիմիական 

զինանյութերի ագենտների ախտահանման կամ վնասազերծման 

համար, որոնք հատկանշված են ՌՆ 7.բ կետում և ստեղծվել են 

կենսաբանական համակարգերի ուղղորդված լաբորատոր 

սելեկցիայի կամ գենետիկ փոխակերպումների արդյունքում, 

2. կենսաբանական համակարգեր, որոնք պարունակում են ՌՆ 7.թ. 

1-ին ենթակետում նշված և ստորև ներկայացվող բիոկատալիստ-

ների արտադրության համար բնորոշ գենետիկ տեղեկույթ`  

ա. էքսպրեսիոն վեկտորներ, 

բ. վիրուսներ,  

գ. բջիջների տեսակներ: 

ՌՆ 8. 8104 30 000 0 

8109 20 000 0 

2804 50 100 0 

2849 90 100 0 

2825 10 000 0  

2834 29 800 0  

2904 91 000 0  

7603 10 000 0 

8109 20 000 0 

8112 12 000 0 

2804 50 100 0 

2811 29 300 0  

2811 29 900 0  

2905 59 

2921 44 000 0  

2931 90 800 1  

2931 90 800 2  

2931 39 000 0 

2931 90 500 0 

2931 90 600 0  

2931 90 800 9  

8108 90 

7604 29 900 0  

7608 20 890 

8108 90 500 

8108 90 600 

8108 90 900 

8104 11 000 0 

2826 19 100 0  

2826 19 900 0  

3602 00 000 0  

7504 00 000 

7508 10 000 0 

2920 29 000 0 

2920 30 000 0  

2920 90 700 0 

2812 12 000 0  

2931 31 000 0  

2931 90 200 0  

2920 21 000 0 

2812 13 000 0 

2920 23 000 4 

2812 15 000 0  

2825 90 

2825 10 000 0  

2710 12 700 0 

2710 12 900 

2710 19 210 0 

«Էներգետիկ նյութեր» և հարակից նյութեր, ինչպես նշված է ստորև.  

ա. «Պայթուցիկներ» ինչպես նշված է ստորև և դրանց խառնուրդներ. 

1. ADNBF (ամինոդինիտրոբենզոֆուրոքսան կամ 7-ամինո-4,6-

դինիտրոբենզոֆուրազան-1-օքսիդ) (CAS 97096-78-1),  

2. BNCP (ցիս-բիս (5-նիտրոտետրազոլատո) տետրա ամինո-կոբալտ 

(III) պերքորատ) (CAS 117412-28-9), 

3. CL-14 (դիամանո դինիտրոբենզոֆուռոքսան կամ 5,7-դիամանո-

4,6-դինիտրոբենզոֆուրազան-1-օքսիդ ) (CAS 117907-74-1), 

4. CL-20 (HNIW կամ հեքսանիտրոհեքսաազաիսվուրտցիտան) (CAS 

135285-90-4), քլատրատներ CL-20 կարգի (տես նաև ՌՆ 8.է.3-րդ 

ենթակետը դրա «նախանյութերի» համար),  

5. CP (2-(5-ցիանոտետրազոլատո) պենտա ամին-կոբալտ (III) 

պերքլորատ)  (CAS 70247-32-4), 

6. DADE (1,1-դիամինո-2,2-դինիտրոէթիլեն, FOX7) (CAS 145250-81-3),  

7. DATB (դիամինոտրինիտրոբենզեն) (CAS 1630-08-6), 

8. DDFP (1,4-դինիտրոդիֆուրազոպիպերազին),  

9. DDPO (2,6-դիամինո-3,5-դինիտրոպիրազին-1-օքսիդ, PZO) 

 (CAS 194486-77-6),  

10. DIPAM (3,3´-դիամանո-2,2´,4,4´,6,6´-հեքսանիտրոբիֆենիլ կամ 

դիպիկրամիդ) (CAS 17215-44-0),  

11. DNGU (DINGU կամ դինիտրոգլիկորուիլ) (CAS 55510-04-8),  

12. Ֆուրազաններ, ինչպես նշված է ստորև.  

ա. DAAOF (դիամինոազոքսիֆուրազան),  

բ. DAAzF (դիամինոազոֆուռազան) (CAS 78644-90-3),  

13. HMX և ածանցյալներ (տես նաև ՌՆ 8.է.4-րդ ենթակետը դրա 

«նախանյութերի» համար), ինչպես նշված է ստորև.  

ա. HMX (Ցիկլոտետրամեթիլենետետրանիտրամին, օկտահիդրո-

1,3,5,7-տետրանիտրո-1,3,5,7-տետրազին, 1,3,5,7-տետրանիտրո-

1,3,5,7-տետրազա-ցիկլոոկտան, օկլոգեն կամ օկտոգեն)  

(CAS 2691-41-0),  

բ.  HMX-ի դիֆլուորոամինացված անալոգներ,  

գ.  K-55 (2,4,6,8-տետրանիտրո-2,4,6,8-տետրա-ազաբիցիկլո [3,3,0]-

օկտանոն-3, տետրանիտրոսեմիգլիկուրիլ կամ կետո-բիցիկլային 

HMX) (CAS 130256-72-3),  

14. HNAD (հեքսանիտրոադամանտան) (CAS 143850-71-9),  

15. HNS (հեքսանիտրոստիլբեն) (CAS 20062-22-0),  

16. Իմիդազոլներ, ինչպես նշված է ստորև.  

ա. BNNII (Օկտահիդրո-2,5-բիս (նիտրոիմինո) իմիդազո [4,5-d] 

իմիդազոլ),  

բ. DNI (2,4-դինիտրոիմիդազոլ) (CAS 5213-49-0),  

գ. FDIA (1-ֆլուորո -2,4-դինիտրոիմիդազոլ),  

դ. NTDNIA (N-(2-նիտրոտրիազոլո)-2,4-դինիտրոիմիդազոլ),  

ե. PTIA (1-պիկրիլ-2,4,5-տրինիտրոիմիդազոլ),  

17. NTNMH (1-(2-նիտրոտրիազոլո)-2-դինիտրոմեթիլեն հիդրազին),  

18. NTO (ONTA կամ 3-նիտրո-1,2,4-տրիազոլ-5-մեկ) (CAS 932-64-9),  

19. Պոլինիտրոկուբաններ ավելի քան չորս նիտրո խմբերով,  

20. PYX (2,6-Բիս(պիկրիլամինո)-3,5-դինիտրոպիրիդին)  

(CAS 38082-89-2),  
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2933 69 100 0  

2933 69 800 0  

2826 30 000 0 

2826 90 100 0 

2903 39 210 0  

2903 39 230 0 

2903 39 240 0 

2903 39 250 0  

2903 39 260 0  

2903 39 270 0  

2903 39 280 0 

2903 39 290 0  

2903 39 310 0 

2903 39 350 0  

2903 39 390 0 

2903 39 800 0 

2903 79 

2903 76 100 0  

2620 91 000 0  

2825 90 200 0 

2834 29 200 0 

8112 

2620 99 200 0 

2620 99 600 0 

2823 00 000 0 

2833 11 000 0 

2833 22 000 0 

2833 29 300 0 

2833 29 800 0 

2833 29 600 0 

2833 29 800 0 

2808 00 000 0 

2620 19 000 0 

3815 19 100 0 

8106 00 

8108 

21. RDX և ածանցյալներ, ինչպես նշված է ստորև.  

ա. RDX (ցիկլոտրիմեթիլենետրինիտրամին, ցիկլոնիտ, T4, 

հեքսահիդրո-1,3,5-տրինիտրո-1,3,5-տրիազին, 1,3,5-տրինիտրո-

1,3,5-տրիազա-ցիկլոհեքսան, հեքսոգեն կամ հեքսոջեն) (CAS 121-

82-4),  

բ. Keto-RDX (K-6 կամ 2,4,6-տրինիտրո-2,4,6-

տրիազացիկլոհեքսանոն)   (CAS 115029-35-1), 

22. TAGN (տրիամինոգվանիդինենիտրատ) (CAS 4000-16-2),  

23. TATB (տրիամինոտրինիտրոբենզեն) (CAS 3058-38-6) (տես նաև 

ՌՆ 8.է.6-րդ ենթակետը դրա «նախանյութերի» համար),  

24. TEDDZ (3,3,7,7-տետրաբիս (դիֆլուորամին) օկտահիդրո 1,5-

դինիտրո-1,5-դիազոցին), 

25. Տետրազոլներ, ինչպես նշված է ստորև.  

ա. NTAT (նիտրոտրիազոլ ամինոտետրազոլ),  

բ. NTNT (1-N-(2-նիտրոտրիազոլո)-4-նիտրոտետրազոլ),  

26. Tetryl (տրինիտրոֆենիլմեթիլնիտրամին) (CAS 479-45-8),  

27. TNAD (1,4,5,8-տետրանիտրո-1,4,5,8-տետրաազադեկալին)  

(CAS 135877-16-6) (տես նաև ՌՆ 8.է.5-րդ ենթակետը դրա 

«նախանյութերի համար»),  

28. TNAZ (1,3,3-տրինիտրոազետիդին) (CAS 97645-24-4) (տես նաև 

ՌՆ 8.է. 2-րդ ենթակետը դրա «նախանյութերի» համար),  

29. TNGU (SORGUYL կամ տետրանիտրոգլիկոլուրիլ) (CAS 55510-

03-7), 

30. TNP (1,4,5,8-տետրանիտրո-պիրիդազինո[4,5-d]պիրիդազին) 

(CAS 229176-04-9), 

31. Տրիազիններ, ինչպես նշված է ստորև. 

ա. DNAM (2-օքսի-4,6-դինիտրոամինո-էս-տրիազին) (CAS 19899-

80-0),  

բ. NNHT (2-նիտրոիմինո-5-նիտրո-հեքսահիդրո-1,3,5-տրիազին) 

(CAS 130400-13-4), 

32. Տրիազոլներ, ինչպես նշված է ստորև.  

ա. 5-ազիդո-2-նիտրոտրիազոլ,  

բ. ADHTDN (4-ամինո-3,5-դիհիդրազինո-1,2,4-տրիազոլ 

դինիտրամիդ)  (CAS 1614-08-0),  

գ. ADNT (1-ամինո-3,5-դինիտրո-1,2,4-տրիազոլ),  

դ. BDNTA ([բիս-դինիտրոտրիազոլ]ամին), 

ե. DBT (3,3´-դինիտրո-5,5-bi-1,2,4-տրիազոլ) (CAS 30003-46-4),  

զ. DNBT (դինիտրոբիստրիազոլ) (CAS 70890-46-9),  

է. NTDNT (1-N-(2-նիտրոտրիազոլո) 3,5-դինիտրոտրիազոլ),  

ը. PDNT (1-պիկրիլ-3,5-դինիտրոտրիազոլ), 

թ. TACOT (տետրանիտրոբենզոտրիազոլոբենզոտրիազոլ)  

(CAS 25243-36-1),  

ՌՆ 8.ա.33.  

ա. այն պայթուցիկները, որոնք ՌՆ 8. ա կետի այլ տեղերում նշված 

չեն, ունեն 8700 մ/վ-ից ավելի մեծ դետոնացման արագություն, 

առավելագույն խտության դեպքում, կամ` 

բ. դետոնացման ճնշում, որն ավելի բարձր է, քան 34 Gpa  

(34000 ՄՊա)-ը, 

34. DNAN (2,4-դինիտրոանիսոլ) (CAS 119-27-7),  

35. TEX (4,10-Դինիտրո-2,6,8,12-տետրաօքսա-4,10-

դիազաիսովուռտցիտան),  

36. GUDN (Գուանիլուրեա դինիտրամիդ) FOX-12 (CAS 217464-38-5),  

37. Տետրազիններ՝ ինչպես նշված է ստորև.  

ա. BTAT (Bis(2,2,2-տրինիտրոէթիլ)-3,6-դիամինոտետրազին, 

բ. LAX-112 (3,6-դիամինո-1,2,4,5-տետրազին-1,4-երկօքսիդ),  

38. Էներգետիկ իոնիկ նյութեր, որոնք հալվում են 343 K(70C0) և 

373K(100C0) ջերմաստիճաններում՝ պայթյունի արագությունը 

գերազանցելով 6,800 մ/վ կամ պայթյունի ճնշումը գերազանցելով 

18GPa (180 կբար),  

39. BTNEN (Bis(2,2,2-trinitroethyl)-nitramine) (CAS 19836-28-3),  

40. FTDO (5,6-(3',4'-furazano)- 1,2,3,4-tetrazine-1,3-dioxide), 



10 

 

ՌՆ 8.բ. «հրթիռային վառելիքներ», ինչպես նշված է ստորև.  

1. ցանկացած կարծր «հրթիռային վառելիք» թեորետիկ հատուկ 

իմպուլսով (ստանդարտ պայմաններում), որը գերազանցում է՝  

ա. 240 վայրկյանը՝ ոչ մետաղացված, ոչ հալոգենացված 

«հրթիռային վառելիքի» համար,  

բ. 250 վայրկյանը՝ ոչ մետաղացված, հալոգենացված «հրթիռային 

վառելիքի» համար, կամ՝  

գ. 260 վայրկյանը՝ մետաղացված հրթիռային վառելիքի համար, 

2. «հրթիռային վառելիքներ», որոնք ավելի քան 1,200 կՋ/կգ 

կոնստանտ ուժ ունեն, 

3. «հրթիռային վառելիքներ», որոնք կարող են պահպանել կայուն 

գծային այրման արագություն ավելի քան 38 մմ/վ տևողությամբ 

ստանդարտ պայմաններում (չափված ինհիբացված մեկ շարքով) 

6,89 ՄՊա ճնշում և 294Կ (21oC), 

4. Elastomer Modified Cast Double Base (EMCDB) տեսակի 

«հրթիռային վառելիքներ» առավելագույն ճնշման դեպքում ավելի 

քան 5% երկարող, 233Կ  (-40oC) դեպքում, 

5. ցանկացած «հրթիռային վառելիք», որը պարունակում է այն 

նյութերը, որոնք հատկանշված են ՌՆ 8.ա կետում, 

6. հրթիռային վառելիքներ, որոնք ռազմական ցանկում որևէ տեղ 

նշված չեն և հատուկ նախատեսված են ռազմական նպատակների 

համար,  

ՌՆ 8. գ. «Պիրոտեխնիկական» նյութեր, վառելիքներ և հարակից 

նյութեր, ինչպես նշված է ստորև, և դրանց խառնուրդներ.  

1. ինքնաթիռային վառելիքներ հատուկ ստեղծված ռազմական 

նպատակների համար,  

2. ալեյն (ալյումինի հիդրիդ) (CAS 7784-21-6), 

3. բորաններ, ինչպես նշված է, և նրանց ածանցյալներ՝ 

ա. կարբորաններ, 

բ. բորանի հոմոլոգներ, ինչպես նշված է. 

1. դեկաբորանե (14) (CAS 17702-41-9), 

2. պենտաբորան (9) (CAS 19624-22-7), 

3. պենտաբորան (11) (CAS 18433-84-6), 

4. հիդրազին և ածանցյալներ, ինչպես նշված է ստորև (տես նաև  

ՌՆ 8.դ.8-րդ  և ՌՆ 8.դ.9-րդ ենթակետերը օքսիդացնող հիդրազինի 

ածանցյալների համար).  

ա. հիդրազին (CAS 302-01-2) 70% կամ ավելի խտությամբ,  

բ. մոնոմեթիլ հիդրազին (CAS 60-34-4),  

գ. սիմետրիկ դիմեթիլ հիդրազին (CAS 540-73-8),  

դ. ոչ սիմետրիկ դիմեթիլ հիդրազին (CAS 57-14-7),  

5.մետաղական վառելիքներ մասնիկային ձևում կամ սֆերիկ, կամ 

ատոմացված կամ սֆերոիդալ, փաթիլավոր կամ մանրահատիկ, 

արտադրված այնպիսի նյութերից, որոնք 99 %-ով կամ ավելի 

կազմված են հետևյալ որևէ մեկ նյութից.  

ա. մետաղներ, ինչպես նշված է ստորև և դրանց խառնուրդներ.  

1. բերիլիում (CAS 7440-41-7) մասնիկային չափերով 60 միկրո մ 

կամ ավելի պակաս չափերով,  

2. երկաթի փոշի (CAS 7439-89-6) 3 միկրո մ կամ ավելի պակաս 

չափերով` արտադրված ջրածնով երկաթի օքսիդի ռեդուկցիայի 

միջոցով,  

բ. խառնուրդներ, որոնք պարունակում են հետևյալ նյութերից որևէ 

մեկը. 

1. ցիրկոնիում (CAS 7440-67-7), մագնեզիում (CAS 7439-95-4) կամ 

դրանց համաձուլվածքները 60 միկրո մ կամ ավելի պակաս 

մասնիկային չափերով կամ.  

2. բորային (CAS 7440-42-8) կամ բորի կարբիդային (CAS 12069-32-8) 

վառելիքներ 85% կամ ավելի բարձր մաքրության և 60 միկրո մ կամ 

ավելի պակաս մասնիկային չափերով,  

6. ռազմական նյութեր, որոնք պարունակում են խտացնող նյութեր 

հիդրոկարբոնային վառելիքների համար, հատուկ կազմված 

հրացիրների կամ հրկիզող զինամթերքի համար, ինչպես օրինակ 
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մետաղային ստեարատները կամ պակմատները (օրինակ. օկտալ 

(CAS 637-12-7)) և M 1, M 2, և M 3 խտացուցիչներ,  

7. պերքլորատներ, քլորատներ և քրոմատներ, կազմված 

փոշիացված մետաղով կամ այլ բարձր էներգատար վառելիքային 

բաղադրիչներով,  

8. ալյումինի սֆերիկ փոշի (CAS 7429-90-5) 60 միկրո մ կամ ավելի 

պակաս մասնիկային չափերով, արտադրված նյութից, որն ունի 

99% կամ ավելի ալյումինային պարունակություն,  

9. տիտանիում սուբհիդրադ (TiHn), որի ստեխոիմետրիան 

հավասար է  n= 0,65-1,68,  

10. հեղուկ բարձր էներգիայով խտությամբ վառելիքներ, որոնք 

նշված չեն ՌՆ 8.գ.1-ին ենթակետում՝ ինչպես նշված է ստորև. 

ա. խառնված վառելիքներ, որոնք ներառում են թե՛ սոլիդ և թե՛ 

հեղուկ վառելիքներ (օրինակ. բորոնի հեղուկ կավ), որն ունի 40 

մջ/կգ կամ ավելի քաշի վրա հիմնված էներգիական խտություն, 

բ. այլ բարձր էներգիական խտությամբ վառելիքներ կամ 

վառելիքային հավելիչներ (օրինակ. կուբան, իոնիկ լուծույթներ,  

JP-7, JP-10), որն ունի 37,5 գջ ծավալի վրա հիմնված էներգիական 

խտություն՝ ամեն խորանարդ մետրի համար կամ ավելի՝ չափված 

293Կ(200C) ջերմաստիճանում և մեկ մթնոլորտային ճնշումում 

(101.325 կպասկալ), 

11. «Պիրոտեխնիկ» և պիրոֆորիկ նյութեր՝ ինչպես նշված է ստորև.  

ա. «Պիրոտեխնիկ» կամ պիրոֆորիկ նյութեր՝ հատուկ մշակված՝ 

մեծացնելու կամ կառավարելու համար IR սպեկտրումի 

ցուցակացած մասում ռադիացված էներգիայի արտադրությունը, 

բ. մագնեզիումի, պոլիտետրաֆլորոէթիլենի և վինիլեդենե 

դիֆլորիդ-հաքսաֆլորոպրոպիլեն կոպոլիմերին խառնուրդներ, 

12. վառելիքի խառնուրդներ, «Պիրոտեխնիկ» խառնուրդներ կամ 

«էներգետիկ նյութեր», որոնք ՌՆ 8 կետի այլ տեղերում նշված չեն և 

պարունակում են բոլոր նշված նյութերից՝ 

ա. ստորև նշվածների մասնիկներից 0,5 տոկոսից ավելի 

պարունակող՝ 

1. ալյումին, 

2. բերիլիում, 

3. բորոն, 

4. ցիրկոնիում, 

5. մագնեզիում կամ՝ 

6. տիտան, 

բ. ցանկացած ուղղությամբ 200 նմ չափից փոքր մասնիկներ, որոնք 

նշված են ՌՆ 8.գ.12.ա ենթակետում, 

գ. ՌՆ 8.գ.12.ա ենթակետում նշված մասնիկներ՝ 60 տոկոս կամ 

ավելի մետաղյա բաղադրությամբ, 

ՌՆ 8.դ. օքսիդացնողներ, ինչպես նշված է ստորև, և խառնուրդներ.  

1. ADN (ամոնիում դինիտրամիդ կամ SR 12) (CAS 140456-78-6), 

2. AP (ամոնիում պերքլորատ) (CAS 7790-98-9), 

3. միացություններ, որոնք կազմված են ֆլուորինից և հետևյալից 

որևէ մեկից.  

ա. այլ հալոգեններ,  

բ. թթվածին, կամ  

գ. ազոտ, 

4. DNAD (1,3-դինիտրո-1,3-դիազետիդին) (CAS 78246-06-7), 

5. HAN (հիդրոքսիլամոնիում նիտրատ) (CAS 13465-08-2),  

6. HAP (հիդրոքսիլամոնիում պերքլորատ) (CAS 15588-62-2),  

7. HNF (հիդրազինիում նիտրոֆորմատ) (CAS 20773-28-8),  

8. հիդրազին նիտրատ (CAS 37836-27-4),  

9. հիդրազին պերքլորատ (CAS 27978-54-7),  

10. հեղուկ օքսիդացնողներ կազմված կամ պարունակող 

ինհիբացված կարմիր փրփրող ազոտային թթու և (IRFNA)  

(CAS 8007-58-7),  

ՌՆ 8.ե. մածող/կապող, պլաստիկացնող, մոնոմեր և պոլիմեր 

նյութեր, ինչպես նշված են ստորև. 
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1. AMMO (ազիդոմեթիլմեթիլօքսետան և դրա պոլիմերները) (CAS 

90683-29-7) (տե՛ս նաև ՌՆ 8.է.1-ին ենթակետը` նախանյութերի 

համար), 

2. BAMO (3,3-բիսազիդոմեթիլօքսետան և դրա պոլիմերները) (CAS 

17607-20-4) (տե՛ս նաև ՌՆ 8.է.1-ին ենթակետը` դրա նախանյութերի 

համար), 

3. BDNPA (բիս (2,2-դինիտրոպրոպիլ) ացետալ) (CAS 5108-69-0), 

4. BDNPF (բիս (2,2-դինիտրոպրոպիլ) ֆորմալ) (CAS 5917-61-3), 

5. BTTN (բուտանտրիոլտրինիտրատ) (CAS 6659-60-5) (տե՛ս նաև  

ՌՆ 8.է.7-րդ ենթակետը` դրա նախանյութերի համար), 

6. Էներգետիկ մոնոմերները, պլաստիկացնողները կամ 

պոլիմերները հատուկ կազմված են ռազմական նպատակների 

համար և պարունակում են ստորև նշվածներից յուրաքանչյուրը`  

ա. նիտրո խմբեր, 

բ. ազիդո խմբեր, 

գ. նիտրատ խմբեր, 

դ. նիտրազա խմբեր կամ` 

ե. դիֆլուորամինային խմբեր, 

7.FAMAO (3-դիֆլուորամինոմեթիլ-3-ազիդոմեթիլ օքսետան) և դրա 

պոլիմերները,  

8.FEFO (բիս-(2-ֆլուորո-2,2-դինիտրոէթիլ) ֆորմալ) (CAS 17003-79-1),  

9. FPF-1 (պոլի-2,2,3,3,4,4-հեքսաֆլուորոպենտան-1,5-դիոլ ֆորմալ) 

(CAS 376-  90-9),  

10. FPF-3 (պոլի-2,4,4,5,5,6,6-հեպտաֆլուորո-2-տրի-ֆլուորոմեթիլ-

3-օքսահեպտան-1,7-դիոլ ֆորմալ),  

11. GAP (գլիկիդիլազիդ պոլիմեր) (CAS 143178-24-9) և դրա 

ածանցյալները,  

12. HTPB (հիդրոքսիլով կրճատված պոլիբուտադիեն) 

հիդրոքսիլային գործառնությամբ 2,2 կամ ավելի մեծ և ավելի 

պակաս կամ հավասար 2,4-ի,   որը հիդրոքսիլային արժեք է ավելի 

պակաս քան 0,77 meq/գ, և որի վիսկողայնությունը 30oC է, ավելի 

քիչ քան 47 կետ հավասարակշռությամբ    (CAS 69102-90-5),  

13. ցածր (10000-ից քիչ) մոլեկուլյար քաշով, ալկոհոլային 

ֆունկցիոնալությամբ պոլի (էպիքլորոհիդրին), ինչպիսիք են` 

ա. պոլի (էպիքլորոհիդրինդիոլ), 

բ. պոլի (էպիքլորոհիդրինտրիոլ),  

14. NENAs (նիտրատո`թիլնիտրամինային բաղադրիչներ)  

(CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 և 85954-06-9),  

15. PGN (պոլի-GLYN, պոլիգլիկիդինիտրատ կամ պոլի 

(նիտրատոմեթիլ օքսիրան) (CAS 27814-48-8),  

16. Poly-NIMMO (պոլի նիտրատոմեթիլմեթիլօքսետան) կամ  

պոլի-NMMO (պոլի[3-Նիտրատոմեթիլ-3-մեթիլօքսետան])  

(CAS 84051-81-0),  

17. պոլինիտրոօրթոկարբատներ, 

18. TVOPA (1,2,3-տրիս[1,2-բիս(դիֆլուորոամինո)էթոքսի] պրոպան 

կամ տրիս վինոքսի պրոպան արտադրանք) (CAS 53159-39-0),  

19. 4,5 դիազիդոմեթիլ-2մեթիլ-1,2,3-տրիազոլ (iso-DAMTR), 

20. PNO (Պոլի (3-նիտրատո օքսետան), 

ՌՆ 8.զ. «Ադիտիվներ» ինչպես նշված է ստորև. 

1. հիմքային պղնձե սալիցիլատ (CAS 62320-94-9),  

2. BHEGA (բիս-(2-հիդրոքսիէթիլ) գլիկոլամիդ) (CAS 17409-41-5), 

3. BNO (բուտադիենենիտրիլօքսիդ), 

4. ֆերոցենային ածանցյալներ, ինչպես նշված է ստորև.  

ա. բուտացեն (CAS 125856-62-4),  

բ. կատոցեն (2,2-բիս-էթիլֆերողենիլ պրոպան) (CAS 37206-42-1),  

գ. ֆերոցեն կարբոքսիլային թթուներ՝ ներառյալ՝ 

ֆերոցեն կարբոքսիլային թթու (CAS 1271-42-7), 

ֆերոցեն դիկարբոքսիլային թթու (CAS 1293-87-4), 

դ. էն-բուտիլ-ֆերոցեն (CAS 31904-29-7),  

ե. այլ արտադրված պոլիմեր ֆերոցենային ածանցյալներ, որոնք 

ՌՆ 8.զ.4-րդ ենթակետում և այլ տեղերում նշված չեն, 
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զ. էթիլ ֆեռոսեն (CAS 1273-89-8), 

է. պրոպիլ ֆեռոսեն, 

ը. պենտիլ ֆեռոսեն (CAS 1274-00-6), 

թ. դիսիկլոպենտիլ ֆեռոսեն, 

ժ. դիսիկլոհեքսիլ ֆեռոսեն, 

ժա. դիէթիլ ֆեռոսեն (CAS 1273-97-8), 

ժբ. դիպրոպիլ ֆեռոսեն, 

ժգ. դիբուտիլ ֆեռոսեն (CAS 1274-08-4), 

ժդ. դիհեքսիլ ֆեռոսեն (CAS 93894-59-8), 

ժե. ացետիլ ֆեռոսեն (CAS 1271-55-2)/1,1'-դիացետիլ ֆեռոսեն 

 (CAS 1273-94-5), 

5. արճիճի բետա-ռեզորցիլատ (CAS 20936-32-7),  

6. արճիճի ցիտրատ (CAS 14450-60-3), 

7. արճիճ-պղիձ քելատային բետա-ռեզորցիլատներ կամ 

սալիցիլատներ (CAS 68411-07-4),  

8. արճիճի մալեաթ (CAS 19136-34-6),  

9. արճիճի սալիցիլատ (CAS 15748-73-9),  

10. արճիճի ստաննաթ (CAS 12036-31-6),  

11. MAPO (տրիս-1-(2-մեթիլ)ազիրիդինիլ ֆոսֆին օքսիդ) (CAS 57-39-

6), BOBBA  8 (բիս(2-մեթիլ ազիրիդինիլ) 2-(2-հիդրոքսիպրոպանոք-

սի) պրոպիլամինո ֆոսֆինային օքսիդ), և այլ MAPO ածանցյալներ,  

12. մեթիլ BAPO (բիս(2-մեթիլ ազիրիդինիլ) մեթիլամինո 

ֆոսֆինային օքսիդ) (CAS 85068-72-0),  

13. N-մեթիլ-p-նիտրոանիլին (CAS 100-15-2),  

14. 3-Նիտրազա-1,5-պենտան դիիսոցիանատ (CAS 7406-61-9),  

15. օրգանո-մետաղական միացման ագենտներ, ինչպես նշված է 

ստորև.  

ա. նեոպենտիլ[դիալլիլ]օքսի, տրի[դիոկտիլ]ֆոսֆատո-տիտանատ 

(CAS 103850-22-2), որը հայտնի է նաև որպես տիտանիում IV, 

2,2[բիս 2-պրոպենոլատո-մեթիլ, բուտանոլատո, տրիս (դիոկտիլ) 

ֆոսֆատո] (CAS 110438-25-0), կամ   LICA 12 (CAS 103850-22-2),  

բ. տիտանիում IV, [(2-պրոպենոլատո-1) մեթիլ, n-պրոպանոլատո-

մեթիլ] բուտանոլատո-1, տրիս[դիոկտիլ] պիրոֆոսֆատ կամ 

KR3538,  

գ. տիտանիում IV, [(2-պրոպենոլատո-1)մեթիլ, n-պրոպանոլատո-

մեթիլ] բուտանոլատո-1, տրիս(դիոկտիլ)ֆոսֆատ,  

16. պոլիցիանոդիֆլուորոամինոէթիլենօքսիդ,  

17. կապող ագենտներ՝ ինչպես նշված է ստորև.  

ա. 1,1 R, 1S-տրիմեսոլ-տրիմեսոլ-տրիս (2-էթիլազիռիդին)  

(HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8), 

բ. բազմաֆունկցիոնալ ազիռիդինի ամիդներ՝ իսոպտալիկ, 

տրիմեսիկ, իսոցիանուրիկ կամ տրիմեթիլադիպիկ հիմքով նաև 

ունենալով 2-մեթիլ կամ 2-մեթիլ ազիրիդինի խումբ, 

18. պրոպիլենիմին (2-մեթիլազիրիդին) (CAS 75-55-8),  

19. գերնուրբ երկաթի օքսիդ (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) հատուկ 

մակերեսով, որն ավելի մեծ է քան 250 մ2/գ և մասնիկների միջին 

չափը 3,0 նմ կամ պակաս,  

20. TEPAN (տետրաէթիլենեպենտաամինակրիլոնիտրիլ) (CAS 

68412-45-3), ցիանէթիլացված պոլիամիններ և դրանց աղերը,  

21. TEPANOL (տետրաէթիլենպենտաամինակրիլոնիտրիլգլիցիդոլ) 

(CAS 68412-46-4), ցիանէթիլացված պոլիամիններ արտադրված 

գլիցիդոլով և դրանց աղերով,  

22. TPB (տրիպենիլ բիսմուտ) (CAS 603-33-8),  

23. TEPB (ր (եթոքսիֆենիլ) բիսմութ) (CAS 90591-48-3), 

ՌՆ 8.է. նախանյութեր` ինչպես նշված է ստորև. 

1. BCMO (3,3-բիսքլորոմեթիլօքսետան) (CAS 78-71-7) (տե՛ս նաև  

ՌՆ 8.ե. 1-ին և ՌՆ 8.ե. 2-րդ ենթակետերը, 

2. դինիտրոազետիդին-տ-բուտիլ աղ (CAS 125735-38-8) (տես նաև ՌՆ 

8. ա.28-րդ ենթակետը), 

3. հեքսաա-զաիսօվուռտզիտան ածանցյալներ՝ ներառյալ HBIW 

(հեքսաբենզիլ-հեքսաազաիսօ-վուռտզիտան) (CAS 124782-15-6) 
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(տե՛ս նաև ՌՆ 8.ա.4-րդ ենթակետը), 

4. TAT (1,3,5,7 տետրաացետիլ-1,3,5,7-տետրաազա-ցիցլոօկտան) 

(CAS 41378-98-7) (տես նաև ՌՆ 8.ա.13-րդ ենթակետը), 

5. 1,4,5,8-տետրաազադեկալին (CAS 5409-42-7) (տես նաև ՌՆ 8. ա. 

27-րդ ենթակետը),  

6. 1,3,5-տրիքլորոբենզեն (CAS 108-70-3) (տես նաև ՌՆ 8.ա.23-րդ 

ենթակետը), 

7. 1,2,4-տրիհիդրոքսիբուտան (1,2,4-բուտանետրիոլ) (CAS 3068-00-6) 

(տես նաև ՌՆ 8.ե.5-րդ ենթակետը), 

8. DADN (1,5-դիացետիլ-3,7-դինիտրո-1,3,5,7-տետռաացա-

ցիկլոկտան) (տե՛ս նաև ՌՆ 8.ե.5-րդ ենթակետը), 

ՌՆ 8.ը. «Ռեակտիվ նյութեր» փոշիներ և ձևավորումներ, ինչպես 

նշված է՝ 

1. ստորև թվարկված նյութերից բաղկացած փոշիներ, որոնց 

մասնիկների չափը չի գերազանցում 250 միկրոմետր որևէ 

ուղղությամբ և որոնք նշված չեն ՌՆ 8-ի այլ կետերում. 

ա. ալյումին, 

բ. նիոբիում, 

գ. բոր, 

դ. ցիրկոնիում, 

ե. մագնեզիում, 

զ. տիտան, 

է. տանտալ, 

ը. վոլֆրամ, 

թ. մոլիբդեն կամ՝ 

ժ. հաֆնիում. 

2. ձևավորումներ, որոնք նշված չեն ՌՆ 3-րդ, 4-րդ, 12-րդ կամ 16-րդ 

կետերում և բաղկացած են ՌՆ 8.ը.1-ին ենթակետում նշված 

փոշիներից: 

ՌՆ 9. 8906 10 000 

8906 90 

8907 

8907 90 000 

8408 10  

8415 82 000 0  

8411 11 000 

8411 12 

8411 81 000 

8411 82 200 

8411 82 600 

8411 82 800 

8411 99 00 

8411 99 009 

9014 20 

9014 20 200 

9014 20 800 

9032 89 000 0 

8526 

8482 

8482 10 

8482 10 900 

8482 20 000 

8482 30 000 

8482 40 000 

8482 50 000 

8482 80 000 

Ռազմական նավեր (մակերեսային կամ ստորջրյա), հատուկ ծովայ-

ին սարքավորում, հավելյալ հարմարանքներ, բաղադրամասեր և այլ 

մակերեսային նավեր, ինչպես նշված է ստորև.   

ա. նավեր և բաղադրամասեր, ինչպես նշված է ստորև. 

1. նավեր (վերջրյա կամ ստորջրյա), որոնք հատուկ նախագծված են 

կամ փոփոխված ռազմական նպատակների համար, անկախ դրանց 

ընթացիկ վիճակից կամ աշխատանքային պայմաններից և անկախ 

այն բանից, որ դրանք զենքերի հեռարձակման համակարգեր կամ 

զրահապատում ունեն, թե ոչ, ինչպես նաև ֆյուզելաժներ /կամ իրան/ 

կամ ֆյուզելաժների մասեր նման նավերի համար, որոնք հատուկ 

նախագծված են ռազմական օգտագործման նպատակով,  

2. վերջրյա նավեր, տարբեր նրանցից, որոնք հատկանշված են  

ՌՆ 9.ա.1-ին ենթակետում, ունեն հետևյալից որևէ մեկը, ֆիքսված 

կամ ինտեգրված նավի մեջ.  

ա. ՌՆ 1 կետում հատկորոշված ավտոմատիկ զենքեր կամ զենքեր, 

որոնք հատկորոշված են ՌՆ 2, ՌՆ 4, ՌՆ 12 կամ ՌՆ 19 կետերում, 

կամ «կանգեր» կամ ամրակներ՝ 12,7 մմ կամ ավելի տրամաչափ 

ունեցող զենքերի համար: 

բ. հրդեհների վերահսկման համակարգեր, որոնք հատկորոշված են 

ՌՆ 5 կետում, 

գ. որոնք ունեն բոլոր հետևյալ հատկանիշները.   

1. «Քիմիական, կենսաբանական, ռադիոճառագայթային և 

միջուկային (CBRN) պաշտպանության համար», և  

2. ախտահանման նպատակների համար նախագծված 

նախալվացող և լվացող համակարգեր կամ   

դ. ակտիվ զենքերի արգելակող կամ խափանող համակարգերը, 

որոնք հատկորոշված են ՌՆ 4.բ, ՌՆ 5.գ. կամ ՌՆ 11.ա կետերում և 

ունեն հետևյալ հատկանիշներից որևէ մեկը.  

1. «Քիմիական, կենսաբանական, ռադիոճառագայթային և 

միջուկային (CBRN) պաշտպանություն». 

2. ֆյուզելաժային կորպուսը և հիմնական իրանը, որոնք հատուկ 

նախագծված են այնպես, որ ռադարային ճառագայթների 
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խաչաձևումը պակասեցնեն. 

3. թերմալ հետքերի կրճատման սարքեր (օրինակ. արտամղվող 

գազի սառեցնող համակարգ), բացի նրանցից, որոնք հատուկ 

նախագծված են էլեկտրական կայանի արդյունավետության 

ընդհանուր մեծացման կամ բնական միջավայրի վրա թողած 

ազդեցության նվազեցման համար կամ 

4. ապամագնիսացնող համակարգ` նախագծված ամբողջ նավի 

մագնիսական կամ հետագծային հետքը կրճատելու համար,  

բ. շարժիչներ և առաջամուղ համակարգեր, ինչպես նշված է ստորև, 

որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման համար 

և դրանց բաղադրիչները, որոնք հատուկ նախագծված են 

ռազմական օգտագործման համար. 

1. դիզելային շարժիչներ, որոնք հատուկ նախագծված են 

սուզանավերի համար և ունեն բոլոր հետևյալ հատկանիշները.  

ա. էլեկտրական հոսանքի ելք 1,12 ՄՎ (1,500 ձիաուժ) կամ ավելի և  

բ. պտուտային արագություն 700 պտույտ րոպեում կամ ավելի,  

2. էլեկտրական շարժիչներ, որոնք հատուկ նախագծված են 

սուզանավերի համար և ունեն բոլոր հետևյալ հատկանիշները.  

ա. էլեկտրական հոսանքի ելքը ավելի քան 0,75 ՄՎ (1,000 ձիաուժ),  

բ. արագ ռեվերսինգ,  

գ. հեղուկով սառեցվող, և  

դ. ամբողջությամբ ներպարփակված, 

3. ոչ մագնիսական դիզելային շարժիչներ, որոնք ունեն բոլոր 

հետևյալ հատկանիշները.  

ա. էլեկտրական հոսանքի ելքը` 37,3 կՎ (50 ձիաուժ) կամ ավելի, և  

բ. ընդհանուր զանգվածի 75%-ից ավելի ոչ մագնիսական 

պարունակություն:  

4. «Օդից անկախ առաջամուղ» (AIP) համակարգեր, որոնք հատուկ 

նախագծված են սուզանավերի համար, 

գ. ստորջրյա բացահայտման սարքեր, որոնք հատուկ նախագծված 

են ռազմական օգտագործման համար, դրանց վերահսկման 

համակարգերը և բաղադրիչները, որոնք հատուկ նախագծված են 

ռազմական օգտագործման համար,  

դ. հակասուզանավային և հակատորպեդային ցանցեր, որոնք 

հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման համար,  

ե. ֆյուզելաժ կամ իրան ներթափանցող սարքեր և միացնող 

մալուխներ, որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական 

օգտագործման համար և թույլ են տալիս փոխադարձ կապ 

պահպանել նավի իրանից դուրս գտնվող սարքերի հետ և դրանց 

բաղադրիչները, որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական 

օգտագործման համար,  

զ. անձայն առանցքակալներ, որոնք ունեն հետևյալ հատկանիշներից 

որևէ մեկը և համապատասխան բաղադրիչները, որոնք կրում են այդ 

առանցքակալներից, որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական 

օգտագործման համար. 

1. գազային կամ մագնետիկ միացումով, 

2. ակտիվ սիգնատուրային վերահսկումով, կամ  

3. վիբրացիան մեղմացնող վերահսկումով: 

ՌՆ 10. 8801 00 

8802 

8803  

8804 00 000 0 

8805 

8481 80 591 0 

8481 80 599 0 

9026 20  

9022 19 000 0 

9030 10 000 0 

«Ինքնաթիռներ», «օդից թեթև թռչող սարքեր», անօդաչու թռչող 

սարքեր, օդային շարժիչներ և «ինքնաթիռային» սարքավորում, 

հարակից սարքավորում և բաղադրիչներ, որոնք հատուկ 

նախագծված են կամ փոփոխված ռազմական կիրառման համար, 

ինչպես նշված է ստորև.   

ա. մարտական «ինքնաթիռներ», «օդից թեթև թռչող սարքեր» և 

հատուկ դրանց համար նախագծված բաղադրամասեր,   

բ. «Անօդաչու թռչող սարքեր» և «օդից թեթև թռչող սարքեր» և 

հարակից սարքավորումներ, ինչպես նշված է ստորև, և նրանց 

հատուկ նախագծված բաղադրամասեր. 

1. «Անօդաչու թռչող սարքեր»՝ ներառյալ հեռաղեկավարվող օդային 

թռչող սարքեր (RPVs), ավտոնոմ ծրագրավորվող սարքեր և «օդից 

թեթև թռչող սարքեր»,  
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2. «Արձակող սարքեր», «վերականգնման սարքավորումներ», 

«վերգետնյա օժանդակող սարքավորումներ»,  

3. ղեկավարման և վերահսկման համար նախագծված 

սարքավորումներ, 

4. հարակից արձակող սարքեր և վերգետնյա օժանդակող 

սարքավորում,  

5. հարակից սարքավորում՝ ղեկավարման և վերահսկման համար,  

գ. օդային շարժիչներ և դրանց համար հատուկ նախագծված 

բաղադրամասեր, 

դ. ստորև նշվածներից ցանկացածի համար հատուկ նախագծված 

կամ ձևափոխված օդային վերալիցքավորման սարքավորում և 

նրանց համար հատուկ նախագծված բաղադրիչներ. 

1. ՌՆ 10.ա կետում նշված «ինքնաթիռ» կամ՝ 

2. ՌՆ 10.բ կետում նշված «անօդաչու թռչող սարքեր, 

ե. ՌՆ 10.ա կետում նշված «ինքնաթիռների» համար հատուկ 

նախագծված «վերգետնյա սարքավորում» կամ ՌՆ 10.գ կետում 

նշված «օդային շարժիչներ», 

զ. անձնակազմի կյանքի աջակցման սարքավորում, անձնակազմի 

անվտանգության սարքավորում և արտակարգ փրկության համար 

այլ սարքեր, որոնք նշված չեն ՌՆ 10.ա կետում, սակայն 

նախագծված են ՌՆ 10.ա կետում նշված «ինքնաթիռների» համար, 

է. պարաշյուտներ, պարագլայդերներ, հարակից սարքավորումներ 

և դրանց համար հատուկ նախատեսված բաղադրամասեր, 

ինչպիսիք են` 

1. պարաշյուտներ, որոնք նշված չեն ռազմական ցանկում, 

2. պարագլայդերներ, 

3. սարքավորումներ, որոնք հատուկ նախատեսված են մեծ 

բարձրությունից պարաշյուտիստների անկման համար (օրինակ. 

հատուկ համազգեստ, հատուկ սաղավարտներ, շնչառության 

համակարգեր, նավիգացիոն սարքավորումներ), 

ը. վերահսկվող բացման սարքավորումներ կամ ավտոմատ 

համակարգեր՝ նախատեսված բեռների իջեցման համար: 

ՌՆ 11.  851718000 0 

851761000 

851762000 

851770 

8543 70 

8543 20 000 0 

8525 50 000 0 

8525 60 00 

8526 

8527 21 200 

8527 21 700 0 

8526 91 

8526 91 200 0 

8526 91 800 0 

8526 92 000 

9014 20 

9014 20 200 

9014 20 800 

9022 19 000 0 

9027 50 000 0 

9030 40 000 0 

9006 30 000 0 

8504 40 

Էլեկտրոնային սարքավորումներ, «տիեզերական ապարատներ» և 

բաղադրիչներ, որոնք ռազմական ապրանքների ցանկում այլ 

տեղում չեն հատկանշված, ինչպես նշված է ստորև. 

ա. էլեկտրոնային սարքավորումներ և դրանց համար հատուկ 

նախագծված բաղադրամասեր, որոնք հատուկ նախագծված են 

ռազմական օգտագործման համար, 

բ. գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգերը (GNSS) 

խափանող սարքավորում և դրանց համար հատուկ նախագծված 

բաղադրամասեր.  

1) ստատիկ փոխակերպիչներ, 

գ. «տիեզերական ապարատներ», որոնք հատուկ նախագծված կամ 

փոփոխված են ռազմական օգտագործման համար, և 

«տիեզերական ապարատների» բաղադրամասեր, որոնք հատուկ 

նախագծված են ռազմական օգտագործման համար: 

ՌՆ 12. Վերահսկվում է 

ցանկի այլ կա-

տեգորիաներով 

(ՌՆ2; 4) և 9031 

9033 00 000 0 

9032 

Բարձր արագության կինետիկ էներգիայով աշխատող զենքերի 

համակարգեր և դրանց հարակից սարքավորում, ինչպես նշված է 

ստորև, և հատուկ դրանց համար նախագծված բաղադրամասեր.   

ա. կինետիկ էներգիայով զենքերի համակարգեր, որոնք հատուկ 

նախագծված են թիրախի ոչնչացման կամ գործունեության 

խափանման համար,   
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բ. որոնք հատուկ նախագծված են փորձարկման և գնահատման 

հարմարանքների և փորձարկման մոդելների համար, ներառյալ 

դիագնոստիկ գործիքները և թիրախները, կինետիկ էներգիայով 

աշխատող հրթիռների և համակարգերի դինամիկ փորձարկման 

համար:  

ՌՆ 13. 6204 29 900 0 

6204 39 110 0 

6204 33 100 0  

6204 33 900 0 

6204 59 

Զրահապատ կամ պաշտպանական սարքավորում, կառույցներ և 

բաղադրամասեր, ինչպես նշված է ստորև.  

ա. մետաղական կամ ոչ մետաղական զրահապատ թիթեղ, որն 

ունի հետևյալ հատկանիշներից որևէ մեկը.  

1. արտադրված է համապատասխան ռազմական ստանդարտի 

կամ սպեցիֆիկացիայի, կամ  

2. հարմար է ռազմական օգտագործման համար,  

բ. մետաղական կամ ոչ մետաղական կառույցներ, կամ 

համակցություններ, որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական 

համակարգերի բալիստիկ պաշտպանության համար, և հատուկ 

դրանց համար նախագծված բաղադրամասեր,  

գ. սաղավարտներ, որոնք արտադրված են ըստ ռազմական ստան-

դարտների կամ տեխնիկական պահանջների կամ համեմատելի են 

ազգային ստանդարտներին, և հատուկ նախագծված սաղավարտ-

ների խեցիներ, ներքին երեսապատումներ կամ հարմարավետու-

թյան հարմարանքներ,  

դ. զրահաբաճկոններ, պաշտպանական հագուստներ և հատուկ 

դրանց համար նախագծված բաղադրամասեր.  

1. թեթև զրահաբաճկոններ և պաշտպանական հագուստներ, որոնք 

արտադրված են համաձայն ռազմական ստանդարտների կամ 

սպեցիֆիկացիաների, կամ դրանց համազոր և հատուկ դրանց 

համար նախագծված բաղադրամասեր. 

2. ծանր զրահաբաճկոններ, որոնք ապահովում են կամ գերազան-

ցում երրորդ մակարդակի ձգաբանական պաշտպանությանը (NIJ 

0101.06, 2008 թվականի հուլիս կամ համեմատելի ազգային 

ստանդարտով):  

ՌՆ 14. 8805 10 900 0 

8805 21 000 0 

8805 29 000 

9031 20 000 0 

«Մասնագիտացված սարքավորում ռազմական ուսուցման համար» 

կամ ռազմական սցենարների սիմուլյացիայի համար, 

սիմուլյատորներ, որոնք հատուկ նախագծված են ուսուցման 

համար, ցանկացած հրաձգային զենքի օգտագործման ուսուցման 

համար կամ զենքեր, որոնք հատկանշված են ՌՆ 1 կամ ՌՆ 2 

կետերում, ու հատուկ դրանց համար նախագծված 

բաղադրամասեր և հավելյալ հարմարանքներ:  

ՌՆ 15. 8525 50 000 0 

8525 60 000 

8525 80 110 0 

8525 80 190 0 

8525 80 300 0 

8525 80 990 

8526 

8527 13 100 0 

8527 19 000 0 

8527 91 910 0 

9032 89 000 0 

Պատկերաստեղծ և խափանիչ կամ խաթարիչ սարքավորումներ, 

ինչպես նշված է ստորև, որոնք հատուկ նախագծված են 

ռազմական օգտագործման համար ու դրանց համար հատուկ 

նախագծված բաղադրամասեր և դրանց հավելյալ հարմարանքներ. 

 ա. ձայնագրիչներ և պատկերների մշակման սարքավորումներ,   

բ. տեսախցիկներ, լուսանկարչական սարքավորումներ և 

ժապավենի մշակման սարքավորումներ,   

գ. պատկերների ուժեղացման սարքավորումներ, 

դ. ինֆրակարմիր կամ ջերմային պատկերավորման սարքավորում,  

ե. ռադարների սենսորների պատկերաստեղծ սարքավորում,   

զ. խափանիչ կամ հակախափանիչ սարքավորում, այն սարքավոր-

ման համար, որը հատկանշված է ՌՆ 15.ա-ՌՆ 15.ե կետերում: 

ՌՆ 16. ՌՆ 1-ից ՌՆ 4, 

ՌՆ 6, ՌՆ 9, ՌՆ 

10, ՌՆ 12 կամ 

ՌՆ 19  

կետերում 

Մետաղյա ձուլածոներ և կտրված մասեր ու այլ անավարտ 

արտադրանք, որի օգտագործումը որևէ հատկորոշ արտադրանքի 

մեջ կարող է ճանաչելի լինել շնորհիվ դրա նյութական կառուց-

վածքի, երկրաչափության կամ ֆունկցիայի և, որոնք հատուկ 

նախագծված են ցանկացած այնպիսի արտադրանքների համար, 

որոնք հատկանշված են ՌՆ 1-ից ՌՆ 4, ՌՆ 6, ՌՆ 9, ՌՆ 10, ՌՆ 12 

կամ ՌՆ 19 կետերում: 

ՌՆ 17.  8479 50 000 0 

8479 89 

8401 

Տարբեր սարքավորումներ, նյութեր և «պահոցներ», ինչպես նշված է 

ստորև և դրանց համար հատուկ նախագծված բաղադրամասեր.   

ա. ռազմական օգտագործման համար հատուկ նախագծված 
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2844 10 

8456 

8456 12 000 0 

8457 10 900 

8501 20 000 

8501 53 990 0 

8502 

8511 50 000 

8515 39 180 0 

սուզվելու և ստորջրյա լողի ապարատներ, ինչպես նշված է ստորև. 

1. ինքնաբավ սուզվելու վերաշնչառության փակ կամ կիսափակ 

շղթա, 

2. սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված սուզվելու ապարատների 

հետ օգտագործման համար հատուկ նախագծված ստորջրյա լողի 

ապարատներ, 

բ. շինարարական սարքավորումներ, որոնք հատուկ նախագծված 

են ռազմական օգտագործման համար,   

գ. կաղապարներ, երեսապատումներ և մշակումներ, հետքի կամ 

բնորոշ հատկանիշները քողարկելու համար, որոնք հատուկ 

նախագծված են ռազմական նպատակների համար,  

դ. դաշտային ինժեներական սարքավորում, որը հատուկ 

նախագծված է մարտական գոտում կիրառվելու համար,   

ե. «Ռոբոտներ», «ռոբոտ» վերահսկող սարքեր և «ռոբոտի 

աշխատանքային մասեր», որոնք ունեն հետևյալ հատկանիշներից 

որևէ մեկը.   

1. հատուկ նախագծված են ռազմական օգտագործման համար,   

2. ունեն ներկառուցված միջոցներ` հիդրավլիկ գծերը բալիստիկ 

հարվածներով դրսից արվող վնասներից կամ ներթափանցումնե-

րից պաշտպանելու համար (օրինակ. որոնք ունեն ինքնուրույն 

փակվող գծեր) և նախագծված են հիդրավլիկ հոսքերի համար, 

որոնց բռնկման կետն ավելի բարձր է քան 839 Կ (566օC), կամ   

3. որոնք հատուկ նախագծված կամ ստուգաչափված են էլեկտրա-

մագնիսական իմպուլսային միջավայրում (EMP) աշխատելու 

համար,   

զ. «Պահոցներ», որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական օգտա-

գործման համար՝ այնպիսի համակարգերի, սարքավորումների և 

բաղադրիչների հետ, որոնք հատկանշված են ռազմական 

ապրանքների ցանկում, 

է. միջուկային էներգիա ստեղծող սարքավորում կամ աշխատեցնող 

սարքավորում, ներառյալ «միջուկային ռեակտորները», որոնք 

հատուկ նախագծված են ռազմական նպատակների համար և 

հատուկ դրանց համար նախագծված կամ «փոփոխված» բաղադրա-

մասերը` նախատեսված ռազմական նպատակների համար, 

ը. սարքավորում և նյութեր, շերտապատված կամ մշակված 

այնպես, որ մեղմվի դրանց թողած հետքը կամ բնորոշ 

հատկանիշները քողարկելու համար, որոնք հատուկ նախագծված 

են ռազմական նպատակների համար, բացի նրանցից, որոնք 

հատկորոշված են ռազմական ապրանքների ցանկի այլ մասերում,   

թ. սիմուլյատորներ, որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական 

«միջուկային ռեակտորների» համար,  

ժ. շարժական վերանորոգման արհեստանոցներ, որոնք հատուկ 

նախագծված են կամ «փոփոխված» ռազմական սարքավորմանը 

սպասարկելու համար,   

ժա. դաշտային գեներատորներ, որոնք հատուկ նախագծված են 

կամ «փոփոխված» ռազմական օգտագործման համար,  

ժբ. տարաներ, որոնք հատուկ նախագծված են կամ «փոփոխված» 

ռազմական նպատակների համար, 

ժգ. լաստանավեր, բացի նրանցից, որոնք հատկորոշված են 

ռազմական ապրանքների ցանկի այլ մասում, կամուրջներ և 

պոնտոններ, որոնք հատուկ նախագծված են ռազմական 

նպատակների համար,   

ժդ. փորձարկման մոդելներ, որոնք հատուկ նախագծված են 

այնպիսի առարկաների «մշակման» համար, որոնք հատկանշված 

են ՌՆ 4, ՌՆ 6, ՌՆ 9 կամ ՌՆ 10 կետերում, 

ժե. «Լազերային» պաշտպանության սարքավորում (օրինակ. 

աչքերի և սենսորների պաշտպանության), որոնք հատուկ 

նախագծված են ռազմական օգտագործման համար, 

ժզ. «Վառելիքի պահոցներ», որոնք որևէ տեղում նշված չեն և որոնք 

հատուկ նախատեսված կամ ձևափոխված են ռազմական 

նպատակներով օգտագործման համար: 
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ՌՆ 18.  8708 29 

8708 21 100 0 

8708 30 100 0 

8708 30 990 

8456 

8457 10 900 

«Արտադրական» սարքավորում և բաղադրամասեր, ինչպես նշված 

է ստորև.   

ա. հատուկ նախագծված կամ փոփոխված արտադրական 

սարքավորում այնպիսի արտադրանք արտադրելու համար, որոնք 

հատկանշված են ռազմական ապրանքների ցանկում, և դրանց 

համար հատուկ նախատեսված բաղադրամասերը,   

բ. հատուկ նախատեսված են բնապահպանական միջավայրի 

շինությունների փորձարկման համար և հատուկ դրանց համար 

նախագծված սարքավորման համար, հավաստագրման, 

որակավորման կամ այն արտադրանքի փորձարկման համար, որը 

հատկանշված է ռազմական ապրանքների ցանկում: 

ՌՆ 19. 8526 

8540 20 800 0 

8540 79 000 

9031 80 

9032 10 

9013 20 000 0 

9013 90 

Ուղղորդված էներգիայով զենքերի համակարգեր (DEW), դրանց 

հարակից կամ հակադարձ խափանիչ սարքավորում և 

փորձարկման մոդելներ, ինչպես նշված է ստորև և հատուկ դրանց 

համար նախագծված բաղադրամասեր.  

ա. «Լազերային» համակարգեր, որոնք հատուկ նախագծված են 

թիրախի ոչնչացման կամ վերջինիս առաջադրանքի ձախողման 

համար,  

բ. մասնիկային ճառագայթների համակարգեր, որոնք կարող են 

ոչնչացնել թիրախը կամ ձախողել դրա առաջադրանքը,  

գ. բարձր հզորության ռադիոհաճախականության (RF) 

համակարգեր, որոնք կարող են ոչնչացնել կամ ձախողել թիրախի 

առաջադրանքը, 

դ. սարքավորում, որը հատուկ նախագծված է ՌՆ 19.ա-ՌՆ 19.գ 

կետերում հատկանշված բացահայտման կամ ինքնության 

ճանաչման կամ հակապաշտպանության համակարգերի համար,  

ե. ՌՆ 19 կետում հատկանշված համակարգերի, սարքավորման և 

բաղադրիչների համար նախատեսված ֆիզիկական փորձարկման 

մոդելներ, 

զ. «լազերային» համակարգեր, որոնք հատուկ նախագծված են ոչ 

ուժեղացված կամ ոչ պաշտպանված տեսողության ժամանակավոր 

կուրացման համար, այսինքն անպաշտպան աչքի կամ 

տեսողության ուղղիչ սարքեր աչքի համար: 

ՌՆ 20. 9013 80  

8540 20 

8540 99 000 0 

8802 60 

Կրիոգենային և «գերհաղորդիչ» սարքավորում, ինչպես նշված է 

ստորև, և հատուկ դրանց համար նախագծված բաղադրամասեր և 

հավելյալ հարմարանքներ.  

ա. սարքավորումներ, որոնք հատուկ նախագծված են կամ 

փոփոխված այնպիսի վերգետնյա, ծովային, օդային կամ 

տիեզերական կիրառման ռազմական փոխադրամիջոցների վրա, 

որոնք կարող են գործել շարժման ընթացքում և արտադրել կամ 

պահպանել 103 Կ (- 170օC)-ից ցածր ջերմաստիճան:  

բ. «Գերհաղորդիչ» էլեկտրական սարքավորում (պտտվող 

մեքենաներ և տրանսֆորմատորներ), որոնք հատուկ նախագծված 

են կամ փոփոխված վերգետնյա, ծովային, օդային կամ 

տիեզերական կիրառման ռազմական փոխադրամիջոցների վրա 

տեղադրելու նպատակով և կարող են գործել շարժման մեջ:  

ՌՆ 21.    «Ծրագրային ապահովում», ինչպես նշված է ստորև.  

ա. «Ծրագրային ապահովումներ», որոնք հատուկ նախագծված 

կամ փոփոխված են, ինչպես նշված է ստորև՝ հետևյալ 

բնութագրերից որևէ մեկում՝  

1. այնպիսի սարքավորումներ՝ «մշակելու», «արտադրելու», 

«օգտագործելու» կամ «պահպանելու» համար, որոնք նշված են 

ռազմական ապրանքների ցանկում. 

2. այնպիսի նյութեր՝ «մշակելու» կամ «արտադրելու» համար, որոնք 

հատկանշված են ռազմական ապրանքների ցանկում, կամ.  

3. այնպիսի «ծրագրային ապահովումներ»՝ «մշակելու», 

«արտադրելու», «օգտագործելու» կամ «պահպանելու» համար, 

որոնք նշված են ռազմական ապրանքների ցանկում. 

բ. «Ծրագրային ապահովում», որոնք հատկանշված չեն ՌՆ 21. ա 

կետում, հատուկ նախագծված են կամ փոփոխված աշխատեցնելու 

այն սարքավորումները, որոնք հատկանշված չեն ռազմական 



20 

 

ապրանքների ցանկում այն ռազմական ֆունկցիաները կատարող 

սարքավորումների համար, որոնք հատկանշված են ռազմական 

ապրանքների ցանկում:  

ՌՆ 22.    «Տեխնոլոգիա», ինչպես նշված է ստորև.  

ա. ՌՆ 22.բ կետում չնշված «Տեխնոլոգիա», որը «պահանջվում» է 

ռազմական ապրանքների ցանկում նշված առարկաների 

«զարգացման», «արտադրության», «օգտագործման», «տեղադրման», 

«պահպանման (ստուգման)», «վերանորոգման», «ընդհանուր 

զննման» կամ «թարմացման» համար, 

բ. «Տեխնոլոգիա», ինչպես նշված է ստորև.  

1. «Տեխնոլոգիա», որը «պահանջվում է» բաղադրամասերի 

հավաքման սխեմաները մշակելու, և այն արտադրանքի 

վերջնական հավաքված տեղադրումների գործողության, 

վերանորոգման և շահագործման համար, որոնք հատկանշված են 

ռազմական ապրանքների ցանկում, եթե նույնիսկ նման տեղա-

դրումների բաղադրամասերը հատկանշված չեն, 

2. «Տեխնոլոգիա», որը «պահանջվում է» փոքր զենքերի «մշակման» և 

«արտադրության» համար, եթե նույնիսկ դա ենթադրում է 

վերարտադրել հնաոճ փոքր զենքեր,  

3. «Տեխնոլոգիա», որը «պահանջվում է» բացառապես ռազմական 

փոխադրական հիմնանյութերի կամ ռազմական նյութերի մեջ 

«բիոկատալիստներ» տեղադրելու համար, որոնք հատկանշված են 

ՌՆ 7.թ.1-ին ենթակետում:  

 
 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

23 հունիսի  2020թ.                                                          N 107-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԵՎ «ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՈՒ «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական  հիմնարկների մասին» 

օրենքի 7-րդ, 17-րդ հոդվածները և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետու-

թյան Նախագահի 2020 թվականի մայիսի 26-ի ՆՀ-3-Ն հրամանագրով՝ 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 

1.  Ստեղծել «Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման 

և զարգացման նախարարության աշխատակազմ»  պետական կառավարչա-

կան հիմնարկ: 

2.  Վերակազմակերպել «Արցախի Հանրապետության բնապահպանու-

թյան և բնական ռեսուրսների նախարարության աշխատակազմ» պետական 

կառավարչական հիմնարկը՝ դրանից առանձնացնել բնական ռեսուրսների, 

թափոնների, մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալության 

ընդերքի տրամադրման և օգտակար հանածոների պաշարների բաժինը 

(հաստիքներով և աշխատակիցներով հանդերձ) և այն միացնել «Արցախի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարության աշխատակազմ»  պետական կառավարչական հիմնարկինֈ 

3.  «Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական 

հիմնարկը վերանվանել «Արցախի Հանրապետության բնապահպանության 

կոմիտեի աշխատակազմ»  պետական կառավարչական հիմնարկիֈ 

4.  Վերակազմակերպել «Արցախի Հանրապետության պետական 

նախարարի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը՝ դրանից 

առանձնացնել տարածքային կառավարման վարչությունը (հաստիքներով և 

աշխատակիցներով հանդերձ) և այն միացնել «Արցախի Հանրապետության 

տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության աշխատա-

կազմ»  պետական կառավարչական հիմնարկինֈ 

5.  Արցախի Հանրապետության պետական նախարարին, Արցախի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարին 

ու Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի նախագահին՝ 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել համապատաս-

խանաբար Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի, Արցախի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարության ու  Արցախի Հանրապետության բնապահպանության 

կոմիտեի կանոնադրությունները և աշխատակազմերի կառուցվածքը 

հաստատելու մասին Արցախի Հանրապետության կառավարության 
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որոշումների նախագծերը՝ մեկշաբաթյա ժամկետում, աշխատակազմերին 

ամրացվող գույքի կազմը և չափը հաստատելու մասին Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշումների նախագծերը՝ մեկամսյա 

ժամկետում: 

6. Սահմանել, որ «Արցախի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և զարգացման նախարարության աշխատակազմ» պետական 

կառավարչական հիմնարկը հանդիսանում է «Արցախի Հանրապետության 

պետական նախարարի աշխատակազմ» պետական կառավարչական 

հիմնարկի և «Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական 

հիմնարկի իրավահաջորդը՝ վերակազմակերպմանը համապատասխան: 

7.  Արցախի Հանրապետության  ֆինանսների նախարարին՝ սույն 

որոշմամբ պայմանավորված՝ անհրաժեշտ վերաբաշխումներ կատարել 

Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում՝ մեկամսյա 

ժամկետում: 

8.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:  

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                      Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

23 հունիսի 2020թ.                                                          N 111-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի N 49-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ  

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» 

օրենքի 11-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ 

հոդվածները` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել` 

1) Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 

կանոնադրությունը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 

աշխատակազմի կառուցվածքը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 12-ի «Արցախի 

Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կանոնադրությունն ու 

աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 14-ի N 450-Ն 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 49-Ն որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 23-ի N 111-Ն որոշման 
 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1.  Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը (այսուհետ՝ 

նախարարություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում 

և իրականացնում է պետության եկամուտների ձևավորման, պետական ֆինանսների 

կառավարման բնագավառներում գործադիր իշխանության քաղաքականությունը: 

Նախարարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով: 

2. Նախարարության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապե-

տության օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, 

կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, 

ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

3. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերին ու այլ իրավական ակտերին համապատասխան և դրանցով իրեն 

վերապահված լիազորությունների շրջանակներում: 

4. Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի 

պատկերով և իր՝ հայերեն, անգլերեն ու ռուսերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և այլ անհատականացման միջոցներֈ 

5. Նախարարության լրիվ անվանումն է` 

հայերեն` Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն, 

ռուսերեն` Министерство финансов Республики Арцах, 

անգլերեն` Ministry of Finance of the Artsakh Republic: 

6. Նախարարության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20 փողոց N1, կառավարության շենք: 

7. Նախարարությունը կազմված է նախարարից, նախարարի տեղակալներից, 

խորհրդականներից, մամուլի քարտուղարներից, օգնականներից և ռեֆերենտներից, 

նախարարության աշխատակազմից, տարածքային ստորաբաժանումներից, 

նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմիններից: 

Նախարարության ենթակայությանը կարող են հանձնվել պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություններ: 

8. Նախարարության աշխատողներն իրենց զբաղեցրած պաշտոններին 

համապատասխան կարող են լինել հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձինք, 

քաղաքացիական ծառայողներ, քաղաքացիական աշխատանք կատարողներ և 

տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձինք: Նախարարությունում 

քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնները դասակարգվում են «Քաղաքացիական 

ծառայության մասին» օրենքին համապատասխան:  

 

2. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

9. Նախարարության նպատակները և խնդիրներն են` 

1) բյուջետային գործընթացի կազմակերպումը՝ Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ իրեն վերապահված իրավասությունների շրջանակներում. 
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2) ֆինանսական համագործակցության, ֆինանսատնտեսական, վարկային, 

հարկաբյուջետային, ֆինանսական շուկայի միասնական քաղաքականության 

մշակմանը և իրականացմանն ուղղված աշխատանքների կատարման ապահովումը. 

3) կապիտալի, ֆինանսական շուկայի, այդ թվում` աուդիտորական, 

վիճակախաղերի, խաղատների և շահումով խաղերի, թանկարժեք մետաղների 

ոլորտում գործունեության կարգավորման վերաբերյալ իրավական ակտերի մշակումը, 

օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով համապատասխան լիազորությունների 

տրամադրման դեպքում այդպիսի գործունեություն իրականացնող անձանց 

լիցենզավորումը, լիցենզիայի պահանջների կատարման նկատմամբ 

վերահսկողությունը. 

4) հաշվապահական հաշվառման (այդ թվում` հանրային հատվածի կազմա-

կերպությունների) և աուդիտորական գործունեության քաղաքականությունների ու 

մեթոդաբանության մշակումը և դրանց իրականացման աշխատանքների կատարման 

ապահովումը. 

5) Արցախի Հանրապետության պետական և համայնքային բյուջեների 

եկամուտների ձևավորման քաղաքականության մշակումը. 

6) պետական մարմինների կողմից Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեի կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացումը. 

7) ստուգումների միջոցով պետական կառավարչական հիմնարկների, 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, համայնքների ֆինանսատնտեսա-

կան գործունեության վերստուգման կազմակերպումը և իրականացումը. 

8)  պետական պարտքի գնահատման, մակրոտնտեսական քաղաքականության 

և բյուջետային ծախսային քաղաքականության տեսանկյունից տրամադրվող 

փոխառությունների և նվիրատվությունների համակարգումը և  ծրագրերի 

իրականացման ընթացիկ ֆինանսական մոնիթորինգը. 

9) իր իրավասության սահմաններում պետության գույքային շահերի 

պաշտպանությունը. 

10) գնումների գործընթացի պետական կարգավորումը և համակարգումը. 

11) պետական պարտքի կառավարումը. 

12) փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի 

կազմակերպումն ու կարգավորումը. 

13) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ խնդիրների 

իրականացումը: 

  

3. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

10. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` ըստ ոլորտների 

իրականացնում է հետևյալ գործառույթները` 

1) մակրոտնտեսական քաղաքականության ոլորտում` 

ա. պետական պարտքի գնահատումը, 

բ. մակրոտնտեսական և բյուջետային ծախսային քաղաքականությունների 

տեսանկյունից այլ մարմինների և կազմակերպությունների հետ 

համագործակցությունը` իր իրավասությունների սահմաններում` հաշվի առնելով 

երկրի սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությամբ որոշված գերակայությունները, 

գ. մակրոտնտեսական հիմնական նպատակային ցուցանիշների որոշումն ու 

սահմանումը, մակրոտնտեսական ծրագրավորումը, մակրոտնտեսական 

ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացումը, 

դ. ռազմավարական ծրագրի մշակման, տարեկան միջոցառումների ծրագրի 

ճշգրտման և վերանայման աշխատանքներին անմիջական մասնակցությունը. 

2) բյուջետային եկամուտների քաղաքականության ոլորտում` 

ա. հարկային և այլ եկամուտների ընթացիկ քաղաքականության և դրա 

կիրարկման վերլուծությունը, 
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բ. միջնաժամկետ և հեռանկարային հարկային և այլ եկամուտների 

քաղաքականության մշակումը, 

գ. միջազգային հարկային համագործակցության ուսումնասիրությունը և 

քաղաքականության մշակումը, 

դ. բյուջետային եկամուտների գնահատումը. 

3) բյուջեների կազմման մասով` 

ա. առաջիկա տարվա բյուջետային գործընթացի աշխատանքների 

կազմակերպումը, այդ թվում` պետական և համայնքների բյուջեների կազմման համար 

անհրաժեշտ հաշվարկների կատարման մեթոդական ցուցումների և ուղեցույցների, 

բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի, բյուջետային հիմնարկների պահպանման 

ծախսերի նախահաշիվների ձևերն ու դրանք ներկայացնելու կարգերի մշակումը և 

տրամադրումը պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններին, 

բ. պետական կառավարման մարմիններից առաջիկա բյուջետային տարվա 

բյուջետային մուտքերի կանխատեսումների ու բյուջետային ֆինանսավորման 

հայտերի ստացումը, դրանց վերլուծությունը և առաջիկա տարվա` Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի մուտքերի և ելքերի ֆինանսական 

ծրագրավորումը, 

գ. առաջիկա տարվա` Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին 

Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակումը, 

դ. առաջիկա տարվա` բյուջետային ուղերձի մշակումը (սահմանված կարգով՝ 

այլ պետական կառավարման մարմինների հետ համատեղ), 

ե. Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարումն ապահովող 

միջոցառումների և Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման 

եռամսյակային համամասնությունների մշակումը, 

զ. Արցախի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների միջև 

հարաբերությունների կարգավորումը, 

է. առաջիկա տարվա` Արցախի Հանրապետության համախմբված բյուջեի 

ցուցանիշների ծրագրավորումը, 

ը. Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսվող 

պահուստային ֆոնդից, այլ կենտրոնացված ֆոնդերից Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշումներով իրականացվող հատկացումների, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների 

վերաբաշխումների կատարման ու նախորդ բյուջետային տարիների արդյունքներով 

առաջացած պարտքերի մարման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը, 

թ. Արցախի Հանրապետության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի մշակման 

աշխատանքների կազմակերպումն ու իրականացումը, այդ ծրագրերի կազմման 

մեթոդաբանության մշակումը, 

ժ. բյուջետային հատկացումների վերաբաշխումների կատարման 

մեթոդաբանության մշակումը և կիրարկման կազմակերպումը, 

ժա. պետական մարմինների` բյուջետային գործընթացում ներգրավված 

աշխատողների մասնագիտական կարողությունների զարգացման գործընթացի 

համակարգումը. 

4) բյուջեների կատարման մասով` 

ա. Արցախի Հանրապետության և համայնքների դրամական միջոցների 

կառավարման և ծախսերի ֆինանսավորման գործի կազմակերպումը, 

բ. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

պետական և համայնքների բյուջեների կատարման կազմակերպումը, 

գ. Արցախի Հանրապետության և համայնքների բյուջեների կատարման հետ 

կապված հարաբերությունների նորմատիվ կարգավորման մեթոդական ապահովումը, 

դ. Արցախի Հանրապետության և համայնքների տնօրինության ներքո գտնվող 

դրամական միջոցների մուտքագրման և դրանց հաշվին ծախսերի` լիազոր մարմնի 

գանձապետական միասնական հաշվով կատարման կազմակերպումը, 
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ե. պետական հիմնարկների ֆինանսական գործունեության մասին 

հաշվետվություններ կազմելու, ներկայացնելու և ամփոփելու հետ կապված 

հարաբերությունները, ինչպես նաև բյուջետային հատվածում հաշվապահական 

հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը, 

զ. պետական և համայնքների բյուջեների կատարման ընթացքում պետական և 

համայնքային հիմնարկների կողմից կատարվող վճարումների նկատմամբ նախնական 

հսկողության իրականացումը, 

է. Արցախի Հանրապետության և համայնքների ֆինանսական հոսքերի 

սպասարկման կազմակերպումը, Արցախի Հանրապետության անունից 

պարտատոմսերի, մուրհակների, այլ վճարային արժեթղթերի թողարկումը, Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեից` ներառյալ միջազգային ծրագրերի 

միջոցներից, վարկերի, փոխատվությունների, սուբսիդիաների, սուբվենցիաների, 

բյուջետային երաշխիքների տրամադրումը, 

ը. պետական հիմնարկների արտաբյուջետային ֆոնդերով (հաշիվներով) 

գործառնությունների հաշվառումը, 

թ. Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի, համայնքների բյուջեների և 

արտաբյուջետային միջոցներով գործառնությունների կատարման մասին 

ֆինանսական հաշվետվություններ ստանալը, դրանցում արտացոլված 

տեղեկությունների արժանահավատությունը գնահատելը, ամփոփելը և դրանց հիման 

վրա Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման տարեկան 

հաշվետվությունը կազմելն ու ներկայացնելը, 

ժ. Արցախի Հանրապետության պետական պարտքի կառավարումն ու 

սպասարկումը, 

ժա. Արցախի Հանրապետությանը տրամադրված ապրանքային վարկերի և 

դրամաշնորհների (գրանտների) դրամայնացման հաշվառումը և դրա հետ կապված 

գործառույթների համակարգումն ու հսկումը (մոնիթորինգ), 

ժբ. Արցախի Հանրապետության նկատմամբ առաջացած` պարտավորություն-

ների հաշվառումը, 

ժգ. բյուջեների կատարումն ապահովող` Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ նախատեսված այլ միջոցառումների իրականացումը, 

ժդ. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շրջանակներում 

նախարարությանը և պետական կառավարման այլ մարմիններին, ինչպես նաև 

օրենքով պետական կառավարման մարմիններին վերապահված իրավասության 

սահմաններում Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեով սահմանված 

բյուջետային հատկացումների և այլ ցուցանիշների` համապատասխանաբար 

վերաբաշխումների ու փոփոխությունների իրականացումը և հաշվառումը, 

ժե. Արցախի Հանրապետության համախմբված բյուջեի տվյալ տարվա համար 

ծրագրավորված և փաստացի կատարված ամփոփ ցուցանիշների հաշվառումը. 

5) գնումների գործընթացի կարգավորման և համակարգման ոլորտում` 

ա. գնումներին վերաբերող իրավական ակտերի նախագծերի մշակման 

աշխատանքների համակարգումը և ընդունումը կամ դրանք հաստատման 

ներկայացնելը, 

բ. գնումների գործընթացի մեթոդական ղեկավարման կազմակերպումը և 

գնումների գործընթացի կազմակերպման շրջանակներում պատվիրատուներին 

մեթոդական օժանդակության ցուցաբերումը, 

գ. պատվիրատուների գնումները համակարգողների մասնագիտական 

ուսուցման, շարունակական վերապատրաստման և որակավորման գնահատման 

համակարգի առկայության ապահովումը, 

դ. տեղեկագրի հրապարակման աշխատանքների կազմակերպումը, 

ե. գնումների հետ կապված միջազգային կազմակերպությունների, օտարերկրյա 

պետությունների և Արցախի Հանրապետության պետական ու տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների համագործակցության համակարգումը, 

զ. պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնման գործարքների 

հաշվառումը, 
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է. գնումների գործընթացի կազմակերպման շրջանակներում` պետության 

կարիքների համար պարբերաբար ձեռք բերվող որոշ ապրանքատեսակների 

շուկայական գների ուսումնասիրումը և կողմնորոշիչ գների հրապարակումը, 

ը. պետական գնումների տարեկան հաշվետվության և գնումների 

որակավորված մասնագետների (անձանց) ցուցակի հրապարակումը, 

թ. պետության կարիքների համար կնքված պայմանագրերի, ինչպես նաև 

պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնման գործընթացների գծով 

ընտրանքային կարգով մոնիթորինգի իրականացումը. 

6) հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի կարգավորման ոլորտում` 

ա. հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ստանդարտների մշակումը, 

բ.  հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի և դրա կիրառման 

հրահանգի մշակումն ու հաստատումը, ֆինանսական հաշվետվությունների 

միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ցուցադրական ֆինանսական 

հաշվետվությունների մշակումն ու հրապարակումը, 

գ. հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական 

հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերի, այդ թվում՝ ստանդարտի, հաշվային 

պլանի, ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի փաթեթի, հաշվապահական 

հաշվառման քաղաքականության օրինակելի մոդելի, սկզբնական հաշվառման 

փաստաթղթերի ու գրանցամատյանների օրինակելի ձևերի և այլ իրավական ակտերի 

մշակումն ու հաստատումը, 

դ. հաշվապահական հաշվառումը և աուդիտորական գործունեությունը 

կարգավորող ստանդարտներից բացի այլ իրավական ակտերի մշակումը և, Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում, նորմատիվ ակտերի 

հաստատումը, 

ե. հաշվապահների (այդ թվում` հանրային հատվածի կազմակերպությունների 

հաշվապահների) և աուդիտորների որակավորման գործընթացի կազմակերպումը և 

անցկացումը, 

զ. հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահների ուսուցման և 

շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման համակարգի ապահովումը, 

է. աուդիտորական գործունեության ընթացիկ կարգավորումը, աուդիտորական 

գործունեության լիցենզավորումը, լիցենզավորման պայմանների ու պահանջների 

նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը. 

7) թանկարժեք մետաղներով ու թանկարժեք քարերով գործառնությունների 

կարգավորման ոլորտում` թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական 

պահուստների կառավարումը, թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի 

պետական պահուստների արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ նորմատիվ 

իրավական ակտերի և մեթոդական փաստաթղթերի նախագծերի մշակումը. 

8) ֆինանսատնտեսական և վարկային շուկայի ոլորտում` Արցախի 

Հանրապետության կառավարությանը վերապահված լիազորությունների 

սահմաններում ֆինանսատնտեսական և վարկային միասնական պետական 

քաղաքականության մշակման ապահովումը, այդ թվում` ֆինանսական շուկայի 

վարկային և ոչ վարկային սեգմենտների զարգացման ծրագրերի մշակումը և այդ 

բնագավառում նոր գործիքների ու տեխնոլոգիաների ուսումնասիրությունն ու 

ներդրումը. 

9) վիճակախաղերի, խաղատների, շահումով խաղերի գործունեության 

կարգավորման ոլորտում` վիճակախաղային, խաղատնային և շահումով խաղերի 

գործունեության լիցենզավորումը, լիցենզավորման պայմանների ու պահանջների 

նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը, տվյալ ոլորտի վերաբերյալ իրավական 

ակտերի մշակումը. 

10) ֆինանսական համագործակցության ոլորտում` 

ա. պետական պարտքի գնահատման, մակրոտնտեսական քաղաքականության 

և բյուջետային ծախսային քաղաքականության տեսանկյունից տրամադրվող վարկային 

և դրամաշնորհային միջոցների ստացմանն ուղղված պետական մարմինների 

գործողությունների (վարկեր ու դրամաշնորհներ ստանալու նախաձեռնությամբ 
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հանդես գալու, դրանց ստացման վերաբերյալ առաջարկություններ, դիմումներ, 

խնդրանքներ ներկայացնելու, պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու, 

համագործակցելու, բանակցելու և նման այլ նախաձեռնողական-նախապատրաս-

տական գործողություններ) համակարգումն իր իրավասության սահմաններում` 

հաշվի առնելով երկրի սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությամբ որոշված 

գերակայությունները, վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի ֆինանսական 

մոնիթորինգի իրականացումը, 

բ. Արցախի Հանրապետության կողմից ստանձնվող ֆինանսական 

պարտավորությունների մասին տեղեկանքների տրամադրումը. 

11) պետական սեփականության կառավարման ոլորտում` 

ա. բանկերի կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության 

հաշվառումը, առևտրային կազմակերպություններում պետական մասնակցության 

դիմաց շահութաբաժինների գծով Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի 

մուտքերի ծրագրավորման գործընթացի համակարգումը, շահութաբաժինների 

հաշվարկման և Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման նկատմամբ 

հսկողությունը, 

բ. լուծարված առևտրային կազմակերպություններից պետական բաժնեմասի 

դիմաց ստացվող մնացորդային գույքի կազմում, ինչպես նաև լուծարված ոչ 

առևտրային կազմակերպություններից օրենքով սահմանված կարգով Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի օգտին ստացվող մնացորդային գույքի կազմում 

ընդգրկված գույքային իրավունքների (դեբիտորական պարտքերի, վճարային 

արժեթղթերի) կառավարումը (գանձումը, պահանջի իրավունքի վաճառքը), 

գ. Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորությամբ Արցախի 

Հանրապետության անունից առևտրային կազմակերպություններում մասնակցի 

(բաժնետիրոջ) լիազորությունների իրականացումը, 

դ. պետական գույքի մասնավորեցման հայեցակարգի և ճյուղային 

քաղաքականության մշակմանը մասնակցությունը, 

ե. պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների (որպես հանրային 

ակտիվների) կառավարման մեթոդաբանության և հաշվետվողականության 

մեխանիզմների մշակումը, այդ կազմակերպությունների գործունեության 

կենտրոնացված մոնիթորինգի իրականացումը. 

12) պետության գույքային շահերի պաշտպանության ոլորտում` 

ա. նախարարության կողմից` իր իրավասության սահմաններում Արցախի 

Հանրապետության անունից կնքված քաղաքացիաիրավական գործարքներից բխող 

պահանջներով դատարանում որպես հայցվոր հանդես գալը, 

բ. պայմանագրային կամ այլ պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ 

պատշաճ կատարման հիմքով Արցախի Հանրապետությունից գումարի բռնագանձման 

պահանջով նախարարության, այլ պետական մարմնի կամ հիմնարկների դեմ 

հայցերով դատարանում որպես պատասխանող կամ երրորդ անձ ներգրավվելը, 

ինչպես նաև պետության այլ գույքային շահերի պաշտպանությունը, 

գ. պետական մարմինների, դրանց պաշտոնատար անձանց, հետաքննության, 

նախաքննության մարմինների, դատախազության կամ դատարանի 

գործողություններով քաղաքացիներին, իրավաբանական անձանց պատճառված 

վնասի հատուցման պահանջներով ընդդեմ պետությանը ներկայացված հայցերով 

դատարանում որպես պատասխանող հանդես գալը, 

դ. վարչական մարմինների դեմ վարչական դատարան ներկայացվող 

հայցադիմումների հաշվառումը, ներկայացվող պահանջների ու վարչական 

մարմինների վիճարկվող վարքագծի վերլուծությունը, Արցախի Հանրապետության 

պետական բյուջեի ելքերի և (կամ) եկամուտների վրա ազդող գործերով վարչական 

դատարանում որպես հայցվոր, պատասխանող կամ երրորդ անձ ներգրավվելը, 

ե. պետական մարմինների, դրանց պաշտոնատար անձանց, հետաքննության, 

նախաքննության մարմինների, դատախազության կամ դատարանի 

գործողությունների հետևանքով քաղաքացիներին, իրավաբանական անձանց 

պատճառված վնասը, ինչպես նաև դատական ծախսերն Արցախի Հանրապետության 
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կողմից հատուցելու դեպքում պետության հետադարձ պահանջները գնահատելը և 

ներկայացնելը, 

զ. մի կողմից` Արցախի Հանրապետության, մյուս կողմից` քաղաքացիների կամ 

իրավաբանական անձանց միջև քաղաքացիաիրավական հարաբերություններից բխող 

փոխադարձ դրամական պարտավորությունների երկկողմանի կարգավորման 

նախաձեռնումը. 

13) փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի 

ոլորտում` 

ա. փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման վերաբերյալ 

տեղեկությունների հավաքագրումը, համակարգումն ու վերլուծությունը. 

բ. տեղեկությունների փոխանակումը և տրամադրումը ներպետական 

իրավասու մարմիններին և միջազգային կազմակերպություններին, իսկ Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում` նաև այլ 

պետությունների իրավասու մարմիններին. 

14) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության ոլորտում նախարա-

րության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի անվտանգության 

ապահովման նպատակով համապատասխան միջոցառումների իրականացումը. 

15) քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում` 

ա. կազմակերպում է  նախարարության  համակարգի աշխատողների պաշտ-

պանությունը, 

բ. ստեղծում է քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումներ, 

գ. կազմակերպում է քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների 

պլանավորումը և իրականացումը, 

դ. կազմակերպում է համակարգի կազմակերպությունների կայուն 

գործունեությունը, 

ե. իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

այլ լիազորություններ. 

16) զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի ոլորտում` 

մշակում է նախարարության համակարգի զորահավաքային պլանը և անցկացնում 

միջոցառումներ` զորահավաքային պլանի կատարումն ապահովելու համար. 

17) լիցենզավորման ոլորտում` լիցենզավորման գործընթացի քաղաքակա-

նության մշակումը և լիցենզավորման կազմակերպումը պարզ ընթացակարգով. 

18) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ խնդիրների 

իրականացումը: 

4. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

11. Նախարարությունը կառավարում է նախարարը, որին պաշտոնի նշանակում 

և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության Նախագահը: Նախարարն ունի 

տեղակալներ, որոնց պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: Նախարարն իր գործունեության ընթացքում 

առաջնորդվում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, օրենքներով, 

սույն կանոնադրությամբ, այլ իրավական ակտերով և Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերով: 

12.Նախարարն իրականացնում է նախարարությանը վերապահված խնդիրներն 

ու գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում 

քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի և 

հեռանկարային զարգացման ապահովման համար: 

13.Նախարարը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահին: 

14. Նախարարը` 

1) նախարարությանը վերապահված լիազորությունների սահմաններում 

ընդունում է նորմատիվ իրավական ակտեր. 

2) ղեկավարում է  նախարարության  ընթացիկ գործունեությունը, պատասխա-

նատու է  նախարարության  առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների 

իրականացման համար. 
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3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով 

նախատեսված գործունեության բնագավառին, նպատակներին և խնդիրներին 

համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության 

Նախագահին և կառավարություն. 

4) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, 

հանձնարարականներ և տալիս ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից, տալիս բյուջետային երաշխիքներ, պետական 

թղթային պարտատոմսեր, մուրհակներ, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության 

կամ նախարարության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

5) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպ-

քերում պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության աշխա-

տողներին, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսանքի և 

կարգապահական տույժի միջոցներ. 

6) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականներին, 

մամուլի քարտուղարին, ռեֆերենտներին ու օգնականներին. 

7) օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանները, ինչպես 

նաև իջեցնում է դասային աստիճանը և զրկում դասային աստիճանից. 

8) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը 

համապատասխան սահմանում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների իրավասությունների սահմանները. 

9) սահմանում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև. 

10) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ 

նախատեսված իր լիազորությունների սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է 

ճանաչում նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի, նախարարության 

աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև 

նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների ղեկավարների՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրության 

պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, հանձնարարագրերը, 

կարգադրությունները և ցուցումները. 

11) լսում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի գործունեության մասին տարեկան 

հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, քննում դրանց գործունեության 

ստուգման արդյունքները, հաստատում նախարարության աշխատակազմի տարեկան 

պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական 

հաշվետվությունների արժանահավատության վերստուգման արդյունքները. 

12) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության աշխատակազմին 

ամրացված պետական սեփականության պահպանության նկատմամբ. 

13) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` կառա-

վարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության կանոնադրությունը և 

աշխատակազմի կառուցվածքը. 

14) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` 

կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ 

մտնող պետական մարմինների ու կազմակերպությունների կանոնադրությունները և 

կառուցվածքները. 

15) հաստատում է նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

գործառույթները, կառուցվածքը և հաստիքացուցակը. 

16) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության աշխատողների թիվը. 

17) կարող է կազմավորել խորհրդակցական մարմիններ, աշխատանքային 

խմբեր, հանձնաժողովներ. 

18) Ազգային ժողովում պետական բյուջեի մասին օրենքի և պետական բյուջեի 

կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին Ազգային 
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ժողովի որոշման նախագծերի քննարկման ժամանակ Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի լիազորությամբ իրականացնում է Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված գործառույթներ. 

19) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 

ժամկետներում Ազգային ժողով տեղեկանք է ներկայացնում պետական բյուջեի 

կատարման ընթացքի մասին. 

20) արձակուրդ է տրամադրում իր տեղակալներին և աշխատակազմի 

ղեկավարին. 

21) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, սույն կանոնադրությամբ և այլ 

իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

15. Նախարարի բացակայության դեպքում նրա հանձնարարությամբ՝ 

նախարարի պարտականությունները կատարում է նախարարի տեղակալներից մեկը: 

16. Նախարարի տեղակալը` 

1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները` 

նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման` իրեն 

հանձնարարված բնագավառում. 

2) իր լիազորությունների սահմաններում համակարգում է նախարարության` 

իրեն հանձնարարված բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար 

անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը նախարարության աշխատակազմի 

կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով՝ տալով ցուցումներ 

ու հանձնարարականներ. 

3) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան՝ 

իրականացնում է իրեն հանձնարարված բնագավառի՝ նախարարության համակարգի 

մարմիններին որոշակի հանձնարարականների և առաջադրանքների սահմանում, 

դրանց կատարման նկատմամբ վերահսկողություն. 

4) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ 

քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները. 

5) համակարգում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարության 

համակարգի մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների մասնագիտական 

ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը. 

6) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ. 

7) իրեն հանձնարարված բնագավառներում համակարգում է համապատաս-

խան զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները. 

8) պարբերաբար նախարարին է ներկայացնում տեղեկատվություն իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ. 

9) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի 

հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և 

արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին. 

10) նախարարին և աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է 

ներկայացնում նրանց իրավասությանը վերաբերող հարցերով. 

11) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ: 

17. Գլխավոր գանձապետն ի պաշտոնե հանդիսանում է նախարարի տեղակալ և 

իրականացնում է «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքով նախատեսված 

լիազորություններ: 

18.Նախարարն ունի խորհրդականներ, մամուլի քարտուղար, օգնականներ և 

ռեֆերենտներ, որոնց միջև սահմանում է պարտականությունների բաշխումը: 

  

5. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

 

19. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարության 

(այդ թվում` դրա կազմում գործող տեսչությունների)՝ Արցախի Հանրապետության 

օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված 
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լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև 

քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նախարարության մասնակցության 

ապահովումն է: 

20. Նախարարության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ 

չունեցող պետական կառավարչական հիմնարկ է, որն Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ, 

ենթակա է հաշվառման՝ իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի 

կողմից: Նախարարության աշխատակազմը գործում է Քաղաքացիական օրենսգրքի, 

«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքի, այլ օրենքների ու 

իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և 

սույն կանոնադրության հիման վրա: 

21. Նախարարության աշխատակազմը, նախարարությանը վերապահված 

իրավասության սահմաններում, Արցախի Հանրապետության անունից կարող է ձեռք 

բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կնքել 

գործարքներ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր, պատասխանող կամ երրորդ 

անձ: 

22. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության 

զինանշանի պատկերով և իր անվանմամբ ՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով 

կլոր կնիք, հարկ վճարողի հաշվառման համար, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ 

անհատականացման միջոցներ: 

23. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: 

24. Նախարարության աշխատակազմը չի կարող իրականացնել 

ձեռնարկատիրական գործունեություն: Նախարարության աշխատակազմի կատարած 

գործառնությունների և մատուցված ծառայությունների համար կարող է գանձվել 

միայն պետական տուրք՝ օրենքով սահմանված չափով և կարգով: Նախարարության 

լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում վարկային և 

այլ հատուցելի պայմանագրերի կնքումը չի համարվում նախարարության 

աշխատակազմի ձեռնարկատիրական գործունեություն, եթե այդ գործառնություններից 

եկամուտներն անմիջականորեն չեն օգտագործվում նախարարության աշխատակազմի 

պահպանման կարիքների համար: 

25. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարության 

աշխատակազմի պահպանման կարիքների, ինչպես նաև նախարարության 

լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները 

կատարվում են «Գնումների մասին» օրենքով նախատեսված կարգով: 

26. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար 

պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը: 

27. Նախարարության աշխատակազմի անվանումն է՝  

հայերեն` Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 

աշխատակազմ, 

ռուսերեն` Аппарат Министерства финансов Республики Арцах, 

անգլերեն` Staff of the Ministry of Finance of the Artsakh Republic: 

28. Նախարարության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապե-

տություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20 փողոց N 1, կառավարության շենք: 

  

6. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

 

29. Նախարարության աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով 

ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից՝ աշխատակազմի 

տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնված (ամրացված), ինչպես 

նաև բյուջետային ծախսային ծրագրերի շրջանակներում Արցախի Հանրապետության 

անունից աշխատակազմի կնքած գործարքներով ձեռքբերված գույքից (ներառյալ 

գույքային իրավունքները), որը հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշմամբ նախարարության աշխատակազմին 
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կարող է վերապահվել նաև պետական բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի 

տիրապետման իրավասություն: 

30. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ հետ վերցնելու նախարարության աշխատակազմի գույքը: 

31. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական 

ակտերով և նախարարության կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և 

կարգով, իր գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը 

համապատասխան օգտագործելու, տնօրինելու և տիրապետելու իր գույքը: 

  

7. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 

32. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են նրա 

կառուցվածքային ստորաբաժանումները (վարչություններ, բաժիններ) և 

առանձնացված ստորաբաժանումները (տեսչություններ): 

33. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները, նախարարի ներկայացմամբ, հաստատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

34. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված վերահսկողական գործառույթներ և պատասխանատվության միջոցներ 

կիրառող մարմին է: 

35. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

իրականացնում է նաև նախարարության աշխատակազմի առանձին գործառույթները 

կամ դրանց մի մասը և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից: 

36. Առանձնացված ստորաբաժանումն իրավունք ունի Արցախի 

Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային ու անձնական 

ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես 

գալու որպես հայցվոր, պատասխանող կամ երրորդ անձ: 

37. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն ունի 

Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և նախարարության 

աշխատակազմի ու իր` հայերեն անվանմամբ, նախարարության աշխատակազմի 

հարկ վճարողի հաշվառման համարով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ 

անհատականացման միջոցներ: 

  

8. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

38. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը և նախարարը՝ օրենքով և սույն 

կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում: 

39. Նախարարության աշխատակազմը ղեկավարում է նախարարության 

աշխատակազմի ղեկավարը, որը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

40. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը` 

1) պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում նախարարի տեղակալներին. 

2) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի 

գործունեությունը. 

3) հաստատում է նախարարության կանոնադրությունը և դրանում կատարվող 

փոփոխությունները. 

4) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և 

չափը. 

5) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը. 

6) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 

օրենքներով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 
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41. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական 

ակտերով, նախարարի կողմից ընդունած իրավական ակտերով և 

սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում 

ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը և կրում 

պատասխանատվություն օրենքների, այլ իրավական ակտերի, Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշումների և նախարարի հրամանների, 

սույն կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու 

համար: 

42. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված 

կարգով գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը 

պատճառված գույքային վնասի համար: Նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավարի լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ 

պատճառված նյութական վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու 

համար: 

43. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել 

հիմնադրի, նախարարի՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող 

որոշումները, կարգադրությունները, հրամանները և հրահանգները: 

44. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ 

պաշտոնեական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում 

նրան փոխարինում է նախարարության աշխատակիցներից մեկը՝ նախարարի 

հրամանով, քաղաքացիական ծառայության մասին Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

45. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը` 

1) առանց լիազորագրի` նախարարության իրավասության սահմաններում 

հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, 

կնքում քաղաքացիաիրավական գործարքներ, նախարարության լիազորությունների 

սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր, պատասխանող կամ 

երրորդ անձ, տալիս լիազորագրեր դատարանում գործը վարելու և դատավարական 

այլ գործողություններ իրականացնելու համար. 

2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով հիմնադրի և սույն կանոնադրությամբ 

սահմանված կարգով տնօրինում է աշխատակազմին ամրացված պետական գույքը, 

այդ թվում` ֆինանսական միջոցները. 

3) նախարարության իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի 

Հանրապետության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների 

սահմաններում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում 

է նախարարության աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում 

խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ. 

5) ապահովում է աշխատակազմում Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան անձնակազմի հետ 

կապված գործառույթների իրականացումը. 

6) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանները, ինչպես 

նաև իջեցնում է դասային աստիճանը և զրկում դասային աստիճանից. 

7) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր 

կատարման ցուցումներ. 

8) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության 

աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ 

թվում՝ ապահովում նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառում 

վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, նախարարի 

հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի տարեկան 

պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան 
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ֆինանսական հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է 

ձեռնարկում ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման 

համար. 

9) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ նախարարության 

աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ. 

10) կազմակերպում է նախարարության առաջիկա տարվա բյուջետային 

ֆինանսավորման հայտի նախագծի նախապատրաստական աշխատանքները և 

ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը. 

11) կազմակերպում է նախարարությունում քննարկումների և 

խորհրդակցությունների անցկացումը. 

12) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված 

ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

13) նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները, 

ինչպես նաև կարգադրությունները. 

14) ապահովում է համագործակցությունն Արցախի Հանրապետության 

պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

15) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները. 

16) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրու-

թյամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

46.  Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահը ղեկավարում 

է նախարարության աշխատակազմի ֆինանսահաշվային բաժինը, գործում է 

նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական ենթակայությամբ և 

իրականացնում «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքով վերապահված 

լիազորությունները: 

47.  Նախարարության  աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահը պատասխանա-

տու է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախարարության աշխատակազմի 

ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների 

հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար: 

 

9. ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

48. Նախարարության աշխատակազմն Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և 

համապատասխան մարմիններին ներկայացնում ֆինանսական, հարկային, 

պարտադիր վճարների և վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ, 

հայտարարագրեր: 

49. Նախարարության աշխատակազմի գործունեության տարեկան 

ֆինանսական հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել 

վերստուգման (աուդիտի)` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

կարգով: 

  

10. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ  

ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 

 

50. Նախարարության աշխատակազմի վերակազմակերպման և դրա 

գործունեության դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով: 

 
 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 23-ի N 111-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

 

 

1. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 

1. Վարչություններ 

Բյուջետային վարչություն 

 

2. Բաժիններ 

Սոցիալական ոլորտի ֆինանսավորման բաժին 

Արտադրական ոլորտի և համայնքների ֆինանսավորման բաժին 

Գործառնական բաժին  

Պետական պարտքի և պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների 

կառավարման բաժին 

Բյուջետային գործընթացի մեթոդաբանության և ֆինանսական շուկայի զարգացման 

բաժին 

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի մեթոդաբանության բաժին 

Գնումների գործընթացի կարգավորման բաժին 

Ֆինանսական դիտարկումների բաժին 

Իրավաբանական բաժին  

Ֆինանսահաշվային բաժին 

Ընդհանուր բաժին  

Ցանցային կառավարման բաժին 

Ասկերանի տեղական գանձապետական բաժին 

Մարտակերտի տեղական գանձապետական բաժին 

Մարտունու տեղական գանձապետական բաժին 

Հադրութի տեղական գանձապետական բաժին 

Շուշիի տեղական գանձապետական բաժին 

Քաշաթաղի տեղական գանձապետական բաժին 

 

2. ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 

Ֆինանսական վերահսկողության տեսչություն 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

23 հունիսի 2020թ.                                                          N 112-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» 

օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ և 9-րդ հոդվածի 1-ին կետերը՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել`  

1) Արցախի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի 

կանոնադրությունը՝ համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի 

աշխատակազմի կառուցվածքը՝ համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 23-ի N 112-Ն որոշման 
 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 

 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Արցախի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն (այսուհետ՝ 

կոմիտե) հանրապետական գործադիր մարմին է, որն ապահովում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարության քաղաքականության՝ օրենքով իրեն 

վերապահված առանձին ուղղության իրականացումը, ինչպես նաև աջակցում է իրեն 

վերապահված ուղղության շրջանակներում Արցախի Հանրապետության 

կառավարության քաղաքականության մշակմանը: 

2. Կոմիտեն ստեղծվում, վերակազմակերպվում է, և նրա գործունեությունը 

դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով: 

3. Կոմիտեն գործում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության, 

օրենքների, իրավական այլ ակտերի և իր կանոնադրության հիման վրա: 

4. Կոմիտեի լրիվ անվանումն է՝ 

1) հայերեն՝ Արցախի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե. 

2) ռուսերեն` Комитет государственных доходов Республики Арцах. 

3) անգլերեն` State Revenue Committee of the Artsakh Republic: 

5. Կոմիտեն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր 

անվանմամբ՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով կլոր կնիք և ձևաթղթեր: 

Կոմիտեն կարող է ունենալ խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

6.  Կոմիտեն  կազմված է կոմիտեի նախագահից,  կոմիտեի նախագահի 

տեղակալներից, կոմիտեի նախագահի խորհրդականից, կոմիտեի նախագահի 

մամուլի  քարտուղարից,  կոմիտեի նախագահի օգնականից և  կոմիտեի 

աշխատակազմից: Կոմիտեի ենթակայությանը կարող են հանձնվել պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություններ: 

 7. Կոմիտեի աշխատողներն իրենց զբաղեցրած պաշտոններին 

համապատասխան կարող են լինել հայեցողական, հարկային, քաղաքացիական 

ծառայությունների պաշտոն զբաղեցնող, քաղաքացիական աշխատանք կատարող և 

տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձինք: 

8. Կոմիտեին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով կարող է վերապահվել պետական բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի 

տիրապետման իրավասություն: 

9. Կոմիտեն իրավապահ մարմին է: 

10. Կոմիտեի գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Տիգրան Մեծի 16: 

    

2. ԿՈՄԻՏԵԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

11. Կոմիտեի նպատակներն են` 

1) «Հարկային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված խնդիրների լուծումը, 

հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների ապահովումը և Արցախի 

Հանրապետության տնտեսական անվտանգության ապահովմանը նպաստումը. 

2) կոմիտեին օրենքով և այլ իրավական ակտերով վերապահված 

լիազորությունների իրականացումը: 

12. Կոմիտեի խնդիրներն են՝ 



40 

 

1) Արցախի Հանրապետության հարկային հարաբերությունները կարգավորող 

իրավական ակտերի պահանջների կատարման ու կիրառման նկատմամբ օրենքով 

սահմանված կարգով հսկողության իրականացումը. 

2) պետական հարկերի և վճարների վճարման նկատմամբ հսկողության 

իրականացումը. 

3) Արցախի Հանրապետության հարկային հարաբերությունները կարգավորող 

իրավական ակտերի պահանջների խախտումների կանխումը, խափանումը, այդ 

խախտումների բացահայտումը. 

4) Արցախի Հանրապետության հարկային հարաբերությունները կարգավորող 

իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների չկատարման հետևանքով 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ առաջացած 

պարտավորությունների մարման գծով աշխատանքների իրականացումը. 

5) Արցախի Հանրապետության հարկային հարաբերությունները կարգավորող 

իրավական ակտերով սահմանված չկատարված պարտավորությունների 

ապահովումը և գանձումը. 

6) հարկային հարցերին առնչվող միջազգային պայմանագրերով Արցախի 

Հանրապետության պարտավորությունների կատարումը և իրավունքների 

իրականացումը, օտարերկրյա պետությունների հարկային, մաքսային ու այլ 

իրավասու մարմինների, միջազգային կազմակերպությունների հետ 

համագործակցությունը. 

7) Արցախի Հանրապետության հարկային եկամուտների հաշվառումը, 

վիճակագրության վարումը. 

8) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների նկատմամբ հսկողության իրականացումը. 

9) Արցախի Հանրապետության սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային 

միջոցների տեղափոխման նկատմամբ հսկողության իրականացումը. 

10) իր իրավասության սահմաններում իրեն վերապահված ուղղության 

շրջանակներում Արցախի Հանրապետության կառավարության քաղաքականության 

մշակմանն աջակցելը. 

11) կոմիտեին օրենքով վերապահված այլ խնդիրների իրականացումը: 

   

3. ԿՈՄԻՏԵԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

     

13. Կոմիտեի գործառույթներն են` 

1) հարկ վճարողների կամ հարկային գործակալների՝ Արցախի 

Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված 

պարտականությունների ընկալմանը և կամավոր կատարման ապահովմանն ուղղված 

հարկ վճարողների սպասարկումը և իրազեկումը. 

2) հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի մասին 

հանրային իրազեկումը. 

3) հարկային հաշվարկների և Արցախի Հանրապետության հարկային 

օրենսդրությամբ սահմանված այլ փաստաթղթերի ընդունման և (կամ) տրամադրման, 

ինչպես նաև հարկ վճարողների համար գրանցումների, հաշվառումների, 

հաստատումների, վավերացումների և այլ գործընթացների իրականացումը. 

4) հարկ վճարողների հաշվառումը. 

5) պետական հարկերի և վճարների հավաքագրման կազմակերպումը. 

6) հարկ վճարողների նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով հսկողության 

իրականացումը. 

7) Արցախի Հանրապետության հարկային հարաբերությունները կարգավորող 

իրավական ակտերով սահմանված չկատարված պարտավորությունների գանձման, 

ինչպես նաև պարտավորությունների ապահովման նպատակով արգելադրման 

աշխատանքների իրականացումը. 
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8) Արցախի Հանրապետության հարկային հարաբերությունները կարգավորող 

իրավական ակտերի պահանջների խախտման համար օրենքով սահմանված 

պատասխանատվության կիրառումը. 

9) կոմիտեի ընդունած անհատական իրավական ակտերի, հարկային 

ծառայողների գործողությունների կամ անգործության վերաբերյալ վեճերի լուծման 

նպատակով ներկայացված բողոքների քննարկումը և որոշումների ընդունումը. 

10) հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների հաշվառումը. 

11) հարկային քաղաքականության մշակմանը մասնակցությունը. 

12) հարկ վճարողի գործարքների մոնիթորինգի, գործունեության այլ ոլորտային 

վերլուծությունների և դրանց արդյունքներով գնահատված ռիսկերի նվազեցման 

վերաբերյալ ծանուցագրերի միջոցով հարկ վճարողներին իրազեկման իրականացումը. 

13) Քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով իրեն 

վերապահված գործերով հետաքննության իրականացումը. 

14) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքին 

համապատասխան` վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ իրեն 

վերապահված գործերով վարույթի իրականացումը. 

15) հարկային իրավախախտումների բացահայտման ուղղությամբ անհրաժեշտ 

օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացումը՝ օրենքով սահմանված 

կարգով. 

16) Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրության պահանջների 

կատարման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով հարկային 

մարմնի կողմից հարկ վճարողների մոտ օրենքով սահմանված կարգով ստուգումների, 

ուսումնասիրությունների և օրենքով նախատեսված այլ հսկողական 

գործողությունների իրականացումը. 

17) հարկային վարչարարության և ընթացակարգերի մեթոդական ապահովումը. 

18) հարկային բնագավառում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և դրանց 

առնչվող համակարգերի կառավարումը՝ մշակումը, ներդնումը և սպասարկումը. 

19) կոմիտեի աշխատողների ուսուցման և վերապատրաստման 

կազմակերպումը, ատեստավորումը. 

20) հարկային վարչարարության իրականացման բնագավառում միջազգային 

համագործակցության ապահովումը. 

21) հարկային ոլորտում միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում 

օտարերկրյա իրավասու մարմինների հետ տեղեկատվության փոխանակումը (ըստ 

դիմում-պահանջի, ինքնաբերական և ավտոմատ եղանակով). 

22) կոմիտեի իրավասության սահմաններում՝ ֆիզիկական անձանց և 

կազմակերպությունների կողմից Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված հարկերի և վճարների հաշվարկման, գանձման և ժամանակին Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցման նկատմամբ հսկողության 

իրականացումը. 

23) հարկային հարցերին առնչվող միջազգային պայմանագրերով Արցախի 

Հանրապետության պարտավորությունների կատարումը և իրավունքների իրացումը, 

օտարերկրյա պետությունների իրավասու մարմինների, միջազգային 

կազմակերպությունների հետ հանդիպումների ու քննարկումների կազմակերպումը, 

համատեղ համաձայնագրերի, պայմանագրերի, հուշագրերի և այլ նախագծերի 

պատրաստումը. 

24) Արցախի Հանրապետության տնտեսական անվտանգության ապահովման 

նպատակով, օրենքով սահմանված իրավասության սահմաններում, 

համապատասխան միջոցառումների իրականացումը. 

25) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների գործունեության նկատմամբ հսկողության իրականացումը. 

26) Արցախի Հանրապետության սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային 

միջոցների տեղափոխման նկատմամբ հսկողության ապահովումը. 

27) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ 

գործառույթների իրականացումը. 
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28) քաղաքացիական պաշտպանության և զորահավաքային 

նախապատրաստության ոլորտներում պլանների ու ծրագրերի մշակումը, հիմնական 

միջոցառումների իրականացումը, համակարգի աշխատողների պաշտպանության և 

զորահավաքային ռեսուրսների հաշվառման, ինչպես նաև համակարգի 

կազմակերպությունների կայուն գործունեության կազմակերպումը: 

   

4. ԿՈՄԻՏԵԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

    

14. Կոմիտեի ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության Նախագահը: 

15. Արցախի  Հանրապետության կառավարությունը՝ 

1) հաստատում է կոմիտեի կանոնադրությունը, այդ թվում՝ կառուցվածքը և կա-

տարում կանոնադրության փոփոխություններ, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ. 

2) սահմանում է կոմիտեի աշխատողների առավելագույն թվաքանակը. 

3) օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված գործունեության ոլորտին, 

նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` սահմանում է կոմիտեի 

գործունեության հիմնական ուղղությունները. 

4) հաստատում է կոմիտեի գործունեության տարեկան հաշվետվությունները և  

տարեկան հաշվեկշիռը: 

16. Կոմիտեն կառավարում է կոմիտեի նախագահը: 

17. Կոմիտեի նախագահը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության 

Նախագահին: 

18. Կոմիտեի նախագահը՝ 

1) պատասխանատու է կոմիտեի առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների 

իրականացման համար. 

2) իր իրավասության սահմաններում առանց լիազորագրի հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի Հանրապետու-

թյան անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր. 

3) իրականացնում է կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված կազմակերպու-

թյունների կառավարումը. 

4) հանձնարարականներ և ցուցումներ է տալիս կոմիտեի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների, ենթակա կազմակերպությունների ղեկավարներին, կոմիտեի 

նախագահի տեղակալներին և աշխատակազմի ղեկավարին. 

5) նշանակում և ազատում է իր խորհրդականին, մամուլի քարտուղարին, 

օգնականին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և նշանակում 

կարգապահական տույժեր. 

6) օրենքով կամ կոմիտեի կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում 

նշանակում և ազատում է կոմիտեի՝ օրենքով նախատեսված համապատասխան 

աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և նշանակում 

կարգապահական տույժեր. 

7) հաստատում է հաստիքացուցակը. 

8) հաստատում է ներքին կարգապահական կանոնները. 

9) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և 

կարգով ստեղծում է իրեն կից խորհրդակցական մարմիններ, աշխատանքային խմբեր, 

հանձնաժողովներ. 

10) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում աշխատակազմի ղեկավարի` 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները. 

11) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում իր տեղակալների, 

աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականները. 

12) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում կոմիտեի ենթակայությանը 

հանձնված կազմակերպությունների ղեկավարների՝ Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, 

կարգադրությունները, ցուցումները, հանձնարարականները. 
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13) լսում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների, ենթակայությանը 

հանձնված կազմակերպությունների հաշվետվությունները, քննում է դրանց 

գործունեության ստուգման արդյունքները, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ.  

14) վերահսկողություն է իրականացնում կոմիտեին ամրացված կամ 

օգտագործման հանձնված պետական սեփականության պահպանության նկատմամբ. 

15) սահմանում է կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

իրավասությունները՝ հաստատելով դրանց կանոնադրությունները և ներքին 

կառուցվածքը. 

16) տրամադրում է արձակուրդ կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարին` 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված 

կարգին համապատասխան. 

17) կատարում է պարտականությունների բաշխում իր խորհրդականի և 

օգնականի միջև. 

18) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ. 

19) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության  օրենսդրությամբ, Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով 

նախատեսված այլ լիազորություններ: 

19. Կոմիտեի նախագահի բացակայության դեպքում կոմիտեի նախագահի 

հրամանով նրան փոխարինում է առաջին տեղակալը, իսկ առաջին տեղակալի 

բացակայության դեպքում՝ կոմիտեում կոմիտեի նախագահի տեղակալի առավել 

երկար ստաժ ունեցող տեղակալը, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: 

20. Կոմիտեի նախագահի տեղակալը՝ 

1) գործում է կոմիտեի նախագահից պատվիրակված լիազորությունների ուժով 

և համակարգում է աշխատանքները (գործունեությունը) իրեն հանձնարարված 

բնագավառներում. 

2) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում կոմիտեի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներին, ենթակայությանը հանձնված կազմակեր-

պություններին փոխանցում է կոմիտեի նախագահի հանձնարարականները, 

ապահովում կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների, ենթակայությանը 

հանձնված կազմակերպությունների կողմից կոմիտեի նախագահի հանձնարարա-

կանների կատարումը, իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում տալիս 

է հանձնարարականներ և դրանց կատարման նկատմամբ իրականացնում է 

հսկողություն՝ արդյունքների մասին տեղեկացնելով կոմիտեի նախագահին. 

3) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում ստանում է 

աշխատակազմի ղեկավարի աջակցությունը, համագործակցում է այլ մարմինների և 

կազմակերպությունների հետ. 

4) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում կոմիտեի 

նախագահին ներկայացնում է առաջարկություններ. 

5) իրականացնում է կոմիտեի նախագահի կողմից տրված ցուցումները և 

հանձնարարականները: 

21. Կոմիտեի նախագահի խորհրդականը՝ 

1) առանձին դեպքերում կատարում է կոմիտեի նախագահի հրամանով 

վերապահված կոմիտեի նախագահի լիազորությունների իրականացմանն աջակցման 

որոշակի աշխատանքների, ծրագրերի համակարգում. 

2) իր կողմից համապատասխան աշխատանքների իրականացման 

շրջանակներում կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից, ենթակայությանը 

հանձնված կազմակերպություններից ստանում է տվյալ աշխատանքների 

իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն: 

22. Կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղարը` 

1) իրականացնում է կոմիտեի նախագահի հրամանով վերապահված 

գործառույթներ, այդ թվում` պետական մարմնի ղեկավարի, այլ պաշտոնատար 

անձանց ու զանգվածային լրատվության միջոցների միջև համագործակցության 

ապահովում, հայտարարությունների, հարցազրույցների, մամուլի ասուլիսների, 

ճեպազրույցների կազմակերպում և անցկացում, պետական մարմնի աշխատանքների 
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մասին տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով զանգվածային լրատվության 

միջոցների և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ աշխատանքային 

հանդիպումների լուսաբանում. 

2) կոմիտեի նախագահի հրամանով վերապահված գործառույթների 

իրականացման  նպատակով համագործակցում է պետական մարմնի ղեկավարի 

օգնականների, խորհրդականների, տեղակալների, ինչպես նաև պետական մարմնի այլ 

ստորաբաժանումների աշխատակիցների հետ, ստանում է նրանցից առաջիկա ամսվա 

նրանց աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև նախատեսվող միջոցառումների 

ցանկը: 

23. Կոմիտեի նախագահի օգնականը՝ 

1) առանձին դեպքերում կատարում է կոմիտեի նախագահի հրամանով 

վերապահված կոմիտեի նախագահի լիազորությունների իրականացմանն աջակցման 

որոշակի աշխատանքներ. 

2) իր կողմից համապատասխան աշխատանքների իրականացման 

շրջանակներում կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից, ենթակայությանը 

հանձնված կազմակերպություններից ստանում է տվյալ աշխատանքների 

իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն: 

    

5. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

 

24. Կոմիտեի  աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը կոմիտեի`  Արցախի 

Հանրապետության օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ 

վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես 

նաև քաղաքացիական իրավահարաբերություններին կոմիտեի մասնակցության 

ապահովումն է: 

25. Կոմիտեի աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող 

պետական կառավարչական հիմնարկ է, որը Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ, 

ենթակա է հաշվառման՝ իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի 

կողմից: Կոմիտեի  աշխատակազմը գործում է Քաղաքացիական օրենսգրքի,  

«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքի, այլ օրենքների ու 

իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և 

սույն կանոնադրության հիման վրա: 

26. Կոմիտեի աշխատակազմը, կոմիտեին վերապահված իրավասության 

սահմաններում, Արցախի Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու 

իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կնքել գործարքներ, 

դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր, պատասխանող կամ երրորդ անձ: 

27.  Կոմիտեի աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի 

պատկերով և իր անվանմամբ ՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով կլոր  կնիք, 

հարկ վճարողի հաշվառման համար, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ 

անհատականացման միջոցներ:  

28.Կոմիտեի  աշխատակազմը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական 

գործունեություն: Կոմիտեի  աշխատակազմի կատարած գործառնությունների և 

մատուցված ծառայությունների համար կարող է գանձվել միայն պետական տուրք՝ 

օրենքով սահմանված չափով և կարգով:  

29. Կոմիտեի  աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Կոմիտեի աշխատակազմի 

կարիքների համար գնումները կատարվում են «Գնումների մասին» օրենքով 

նախատեսված կարգով:  

30. Կոմիտեի  աշխատակազմի պարտավորությունների համար պատասխանա-

տվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը:  

31. Կոմիտեի  աշխատակազմի անվանումն է՝  

1) հայերեն՝ Արցախի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի 

աշխատակազմ. 
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2) ռուսերեն` Аппарат Комитета государственных доходов Республики Арцах. 

3) անգլերեն` Staff of the  State Revenue Committee of the Artsakh Republic: 

32. Կոմիտեի աշխատակազմի գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, 

քաղաք Ստեփանակերտ, Տիգրան Մեծի  16: 

33. Աշխատակազմի ղեկավարը ՝ 

1) առանց լիազորագրի  հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից և 

ներկայացնում նրա շահերը, կնքում է գործարքներ, իր իրավասությանը վերապահված 

հարցերով տալիս է լիազորագրեր. 

2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և կանոնադրությամբ սահմանված 

կարգով տնօրինում է կոմիտեին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում` 

ֆինանսական միջոցները. 

3) օրենքով նախատեսված դեպքերում նշանակում և ազատում է կոմիտեի՝ 

օրենքով նախատեսված համապատասխան աշխատողներին, այդ թվում՝ 

քաղաքացիական աշխատանք կատարողներին և տեխնիկական սպասարկում 

իրականացնողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և 

նշանակում կարգապահական տույժեր. 

4) կոմիտեի նախագահին է ներկայացնում կոմիտեի տարեկան 

հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ թվում` համակարգում և 

ապահովում է կոմիտեի հաշվապահական հաշվառման վարումը, ֆինանսական 

հաշվետվությունների կազմումը. 

5) կոմիտեի նախագահին է ներկայացնում առաջարկություններ կոմիտեի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների կազմակերպական 

հարցերի վերաբերյալ. 

6) կոմիտեի նախագահին է ներկայացնում իրեն հաշվետու կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների գործունեության հաշվետվությունները և մյուս 

ստորաբաժանումների մասով` իր իրավասության շրջանակներին վերաբերող 

տեղեկատվություն, իսկ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված 

դեպքերում` նաև հաշվետվություն. 

7) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում համագործակցում է 

կոմիտեի նախագահի տեղակալների, այլ պետական մարմինների և 

կազմակերպությունների հետ. 

8) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում կոմիտեի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներին, ենթակա կազմակերպություններին 

փոխանցում է կոմիտեի նախագահի հանձնարարականները կամ իր համակարգման 

լիազորությունների շրջանակներում տալիս է հանձնարարականներ և դրանց 

կատարման նկատմամբ իրականացնում հսկողություն` արդյունքների մասին 

տեղեկացնելով կոմիտեի նախագահին. 

9) անհրաժեշտության դեպքում կնիքում է կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների պատրաստած, ինչպես նաև իր և (կամ) կոմիտեի նախագահի և 

(կամ) կոմիտեի նախագահի տեղակալների անունից պատրաստված փաստաթղթերը, 

եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ. 

10) կարող է ունենալ տեղակալ, որը փոխարինում է նրան բացակայության 

ժամանակ: Աշխատակազմի ղեկավարը իր տեղակալի անմիջական ղեկավարն է: 

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն անմիջական հաշվետու է աշխատակազմի 

ղեկավարին:  

 

6. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

 

34. Կոմիտեի  աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ:  

35. Կոմիտեի աշխատակազմի գույքը ձևավորվում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ կոմիտեի աշխատակազմի 

տիրապետմանն ու օգտագործմանը հանձնված (ամրացված) գույքից: 

36. Կոմիտեի աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը որոշում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 
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37. Կոմիտեի աշխատակազմը տիրապետում, օգտագործում, իսկ այլ իրավական 

ակտերով նախատեսված դեպքերում նաև տնօրինում է իրեն հանձնված գույքը: 

   

7. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

38. Կոմիտեն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և համապատասխան մարմիններ 

ներկայացնում ֆինանսական, հարկային, պարտադիր վճարների ու վիճակագրական 

հաշվետվություններ, հաշվարկներ, հայտարարագրեր: 

39. Կոմիտեի գործունեության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների 

հավաստիությունը կարող է ենթարկվել վերստուգման (աուդիտի)` Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

 

8. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ  

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 

 

40. Կոմիտեի աշխատակազմի վերակազմակերպման և դրա գործունեության 

դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով: 

 

 
 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 23-ի N 112-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

 

 

Վերադաս մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 

 

1. Կազմակերպական և եկամուտների հաշվառման վարչություն  

2. Հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչություն 

3. Վարչարարության մեթոդաբանության, ընթացակարգերի և իրավական ապահովման  

վարչություն 

4. Արտաքին ապրանքաշրջանառության հաշվառման և հսկողության վարչություն  

5. Խոշոր հարկ վճարողների վարչություն 

6. Ստեփանակերտ քաղաքի հարկային տեսչություն-վարչություն 

7. Ասկերանի շրջանի հարկային տեսչություն-վարչություն 

8. Մարտակերտի շրջանի հարկային տեսչություն-վարչություն 

9. Մարտունու շրջանի հարկային տեսչություն-վարչություն 

10. Հադրութի շրջանի հարկային տեսչություն-վարչություն 

11. Շուշիի շրջանի հարկային տեսչություն-վարչություն 

12. Քաշաթաղի շրջանի հարկային տեսչություն-վարչություն 

13. Շահումյանի շրջանի հարկ վճարողների բաժին 

14. Ներքին հսկողության բաժին 

15. Ստուգումների կազմակերպման, մոնիտորինգի և ռիսկերի վերլուծության բաժին 

16. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին 

17. Անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժին 

18. Ֆինանսահաշվային բաժին: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.petekamutner.am/asStructuralUnits.aspx?puid=865&suid=929
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

25 հունիսի 2020թ.                                                          N 122-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 

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

և 92-րդ կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  որոշում է. 

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

դեկտեմբերի  27-ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական 

բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշման 

N2 հավելվածի առաջին աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի մայիսի 

1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 25-ի N 122-Ն որոշման 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն  

ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար դրամ)

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
 

 

 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

 

Բյուջետային ծախսերի գործառական 

դասակարգման բաժինների, խմբերի 

և դասերի, ֆինանսավորվող 

ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում)  

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամյակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

        
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ  

այդ թվում՝ 
- - - - 

07       ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ - - - - 

  1     
Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և 

սարքավորումներ 
- (13,153.8) - - 

    3   
Բժշկական սարքեր և 

սարքավորումներ 
- (13,153.8) - - 

      01 

Կենտրոնացված կարգով բժշկական 

սարքավորումների և պարագաների 

ձեռքբերում 

- (13,153.8) - - 

    
ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն 
- (13,153.8) - - 

  3     Հիվանդանոցային ծառայություններ - 22,303.8 - - 

    2   
Մասնագիտացված հիվանդանոցային 

ծառայություններ 
- 6,222.0 - - 

      01 

Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն 

հիվանդությունների բժշկական 

օգնության ծառայություններ 

- 6,222.0 - - 

        
ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն 
- 6,222.0 - - 

    3   
Բժշկական, մոր և մանկան 

կենտրոնների ծառայություններ 
- 16,081.8 - - 

      02 
Մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշ-

կական օգնության ծառայություններ 
- 16,081.8 - - 

        
ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն 
- 16,081.8 - - 

  6     
Առողջապահություն  

(այլ դասերին չպատկանող) 
- (9,150.0) - - 

    1   
Առողջապահական հարակից 

ծառայություններ և ծրագրեր 
- (9,150.0) - - 

      11 
Դեղերի և բժշկական թափոնների 

ոչնչացման ծախսեր 
- (9,150.0) - - 

        
ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն 
- (9,150.0) - - 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

25 հունիսի 2020թ.                                                          N 123-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի N 115 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը`Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 

թվականի ապրիլի 15-ի «Հանրապետական գնդակապարկուճային 

հաշվառման քարտադարանի կազմակերպման և գործունեության կարգը 

հաստատելու մասին» N 115 որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը. 

1) որոշման նախաբանը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

««Զենքի մասին» օրենքի 28-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.». 

2) որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝ 

ա. 1-ին  և 2-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Արցախի Հանրապետության հանրապետական գնդակապարկու-

ճային հաշվառման քարտադարանի (այսուհետ՝ գնդակապարկուճադարան) 

գործունեությունն իրականացվում է Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության (այսուհետ՝ ոստիկանություն) փորձաքրեագիտական բաժնի 

(այսուհետ՝ բաժին) կողմից: 

2. Գնդակապարկուճադարանի վարման ընթացքում ոստիկանությունը 

ղեկավարվում է ոստիկանության գործունեությունը կանոնակարգող 

օրենսդրությամբ, սույն կարգով, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության 

վավերացրած միջազգային պայմանագրերով:», 

բ. 2-րդ գլխի վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

«II. Գնդակապարկուճադարանի վարման և գործունեության 
իրականացման հետ կապված բաժնի հիմնական խնդիրները և 
գործառույթները», 

գ. 3-րդ կետում «հիմնական» բառից առաջ լրացնել «վարման և 

գործունեության իրականացման հետ կապված բաժնի» բառերը, 

դ. 3-րդ կետի «գ» ենթակետում, 4-րդ կետի «բ» ենթակետում, 19-րդ 

կետում, 20-րդ կետի «գ»-«զ» ենթակետերում, 27-րդ կետում «Լեռնային 

Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառերով, 

ե. 6-րդ կետի երկրորդ պարբերությունում, 14-րդ, 22-րդ, 26-րդ կետերում 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության» 

բառերը փոխարինել «ոստիկանության» բառերով, 

զ. 14-րդ կետում «Ներքին գործերի» բառերը փոխարինել 

«Ոստիկանության» բառով, 

է. 15-րդ կետի «գ» ենթակետում «մեկ անգամ» բառերը փոխարինել 

«մենահատ ռեժիմով» բառերով, 
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ը. 16-րդ կետի առաջին պարբերությունում «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության փորձաքրեագիտական 

բաժանմունքում» բառերը փոխարինել «ոստիկանության փորձաքրեագի-

տական բաժնում» բառերով, 

թ. 20-րդ և 21-րդ կետերում «Զենքի մասին» բառերից հետո հանել 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը, 

ժ.  21-րդ կետի երկրորդ պարբերությունում «գնդակապարկուճադա-

րանի աշխատողը» բառերը փոխարինել «գնդակապարկուճադարանի 

ծառայողը», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարը» բառերը՝ «ոստիկանության պետը» բառերով, իսկ երրորդ 

պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

«Ոստիկանության, Արցախի Հանրապետության ազգային 

անվտանգության ծառայության և Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարության զորամասերում ստուգման նպատակով 

կրակվում է զորամասի հրամանատարի ղեկավարությամբ:», 

ժա. 22-րդ կետում «գնդակապարկուճադարանի աշխատողների» 

բառերը փոխարինել «գնդակապարկուճադարանի ծառայողների», իսկ «իսկ 

երկրորդը» բառերը՝ «իսկ երրորդը» բառերով, 

ժբ. 25-րդ կետում «ներքին գործերի տարածքային մարմնի» բառերը 

փոխարինել «ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանման» բառերով, 

ժգ. 26-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

տարածքից» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության տարածքից» 

բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 
 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

25 հունիսի 2020թ.                                                          N 124-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ, 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ, ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի N 48-Ն 

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք  ընդունելով  «Պետական  կառավարչական  հիմնարկների  մասին»  

օրենքի 11-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ 

հոդվածները` Արցախի    Հանրապետության    կառավարությունը   որոշում է. 

1. Հաստատել՝ 

1) Արցախի Հանրապետության ռազմահայրենասիրության, երիտասար-

դության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարարության կանոնադրությունը՝ 

համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության ռազմահայրենասիրության, երիտասար-

դության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարարության աշխատակազմի 

կառուցվածքը՝ համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի հոկտեմբերի 12-ի «Արցախի Հանրապետության մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության 

կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի 

հոկտեմբերի 23-ի N 440 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 48-Ն 

որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 25-ի N 124-Ն որոշման 
 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ, 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ, ՍՊՈՐՏԻ  ԵՎ  ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

  1. Արցախի Հանրապետության ռազմահայրենասիրության, երիտասարդու-

թյան, սպորտի  և զբոսաշրջության նախարարությունը  (այսուհետ նաև՝ 

նախարարություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում 

և իրականացնում է օրենքներով, իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ 

իր իրավասությանը վերապահված բնագավառներում Արցախի Հանրապետության 

կառավարության քաղաքականությունը: 

2. Նախարարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով: 

3. Նախարարության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապե-

տության օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, 

կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, 

ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

4. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերին և իրավական այլ ակտերին համապատասխան և դրանցով իրեն 

վերապահված լիազորությունների շրջանակներում: 

5. Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի 

պատկերով և նախարարության անվանմամբ հայերեն կլոր կնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: Նախարարությունը կարող է 

ունենալ Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով իր անվանմամբ հայերեն 

և այլ լեզվով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

6. Նախարարության համակարգը կազմված է նախարարից, նախարարի 

տեղակալներից, խորհրդականներից, օգնականներից, մամուլի քարտուղարից, 

նախարարության աշխատակազմից, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը 

հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից:  

7. Նախարարության հիմնական նպատակները և խնդիրներն են՝ 

1) ռազմահայրենասիրական գաղափարախոսության ձևավորման, պահպան-

ման, հայրենիքին անմնացորդ նվիրվածության և հավատարմության, քաղաքացիական 

պարտքի պատրաստակամության սերմանումը, հայրենիքի շահերի պաշտպանու-

թյունը, ազգային արժեքների պահպանումը. 

2) երիտասարդության ինքնիրացման, սոցիալական և տնտեսական կայացման 

երաշխիքների ու զարգացման բարենպաստ պայմանների ապահովումը. 

3) երիտասարդության շրջանում ազգային արժեքային կողմնորոշման 

ամրապնդումը,  առողջ ապրելակերպի,  հոգևոր-մշակութային, ռազմահայրենասիրա-

կան դաստիարակության խթանումը. 

4) Արցախի Հանրապետության հասարակական-քաղաքական կյանքում 

երիտասարդության ակտիվության խթանումը. 

5) երիտասարդության շրջանում ռազմահայրենասիրության դաստիարակու-

թյան  և համամարդկային արժեքների պահպանման պայմանների ապահովումը. 

6) սպորտի և ֆիզիկական կուլտուրայի զարգացման միասնական պետական 

քաղաքականության ռազմավարության մշակումն ու իրականացումը և դրա 

կենսագործման նկատմամբ վերահսկողությունը. 
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7) սպորտի և ֆիզիկական կուլտուրայի դերի բարձրացումը անհատի  

բազմակողմանի ու ներդաշնակ զարգացման, բնակչության առողջ  ապրելակերպի 

ձևավորման և ակտիվ հանգստի կազմակերպման գործում. 

8) սպորտի բնագավառում մասնագիտական զարգացման համար բարենպաստ 

ու հավասար պայմանների և հնարավորությունների ապահովումը, հաշմանդամների 

համար սպորտով զբաղվելու նպաստավոր պայմանների ստեղծումը. 

9) ֆիզկուլտուրային և մարզական հանրապետական միջոցառումների 

անցկացումը. 

10) սպորտի և ֆիզիկական կուլտուրայի մասնագետների պատրաստմանն 

աջակցումը և նրանց վերապատրաստման աշխատանքների կազմակերպումը. 

11) Արցախի Հանրապետությունում տարբեր մարզաձևերի ազգային 

ֆեդերացիաների գործունեությանն աջակցելը. 

12) մարզական կառույցներում սպորտի բնագավառի օրենսդրության 

պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը, պետական քաղաքականության 

սկզբունքների պահպանումը. 

13) զբոսաշրջության զարգացմանը, այն տնտեսության գերակա ճյուղերից մեկը 

դառնալուն աջակցելը. 

14) զբոսաշրջային գործունեությանն աջակցելը և դրա առաջնային 

ուղղությունների զարգացման համար բարենպաստ իրավական, տնտեսական 

պայմանների ստեղծումը. 

15) զբոսաշրջության զարգացման գերակա ուղղությունների սահմանումը. 

16) Արցախի Հանրապետության` որպես զբոսաշրջության համար բարենպաստ 

երկրի նկարագրի ձևավորման իրականացումը. 

17) զբոսաշրջիկների, զբոսաշրջային գործունեության սուբյեկտների օրինական 

շահերի և իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնելու համար պայմանների 

ստեղծումը. 

18) զբոսաշրջության բնագավառում միջազգային համագործակցության 

զարգացման ապահովումը. 

19) զբոսաշրջային գործունեության սուբյեկտների կողմից օրենքով սահմանված 

կարգով ստեղծված հասարակական կազմակերպություններին աջակցումը. 

20) զբոսաշրջային գործունեության ընթացքում ծագող իրավահարաբերու-

թյունների կարգավորումը: 

8. Նախարարության լրիվ անվանումն է`  

1) հայերեն լրիվ անվանումը` Արցախի Հանրապետության ռազմահայրենա-

սիրության, երիտասարդության, սպորտի  և զբոսաշրջության նախարարություն. 

2) ռուսերեն լրիվ անվանումը` Министерство военно-патриотического 

воспитания, молодежи,спорта и туризма Республики Арцах. 

3) անգլերեն լրիվ անվանումը` The Ministry of Military-Patriotic Upbringing, 

Youth, Sports and Tourism of the Republic of Artsakh: 

  

2. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

  

9. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է 

հետևյալ գործառույթները՝ 

1) մշակում է օրենսդրական և ենթաօրենսդրական իրավական ակտերի 

նախագծեր, ընդհանրացնում իրավական ակտերի գործնական կիրառումը և 

ներկայացնում առաջարկություններ ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, 

սպորտի և զբոսաշրջության վերաբերյալ. 

2) մշակում է հայեցակարգեր, մշակում և իրականացնում է պետական 

նպատակային ծրագրեր. 

3) իրականացնում է նախարարության տեղեկատվական քաղաքականությունը 

և ապահովում հասարակայնության հետ կապերը. 
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4) իր իրավասության սահմաններում իրականացնում է ռազմահայրե-

նասիրական դաստիարակության, ֆիզիկական կուլտուրա,  նախնական զինվորական 

պատրաստություն առարկաների, հանրակրթական լրացուցիչ կրթության, այդ թվում՝ 

արտադպրոցական դաստիարակության բնագավառի, դպրոցական և ուսանողական 

սպորտի պետական ծրագրերի, պետական կրթական չափորոշիչների մշակումը և 

դրանց իրականացման աշխատանքների համակարգումը.     

5) մշակում է սպորտի բնագավառում միջպետական համագործակցության 

ծրագրեր, պայմանագրեր (համաձայնագրեր), ապահովում է մասնակցություն դրանց 

քննարկմանը և սահմանված կարգով իրականացմանը.  

6) մշակում է սպորտի զարգացման միջնաժամկետ և երկարաժամկետ 

պետական ծրագրեր, իրականացնում դրանց մոնիթորինգ և գնահատում. 

7) սահմանված կարգով մասնակցում է ֆիզկուլտուրայի և սպորտի 

բնագավառներին առնչվող հարցերի վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի 

(համաձայնագրերի) մշակմանն ու քննարկմանը. 

8) ըստ մարզաձևերի մշակում և հաստատում է մարզադահլիճների 

նյութատեխնիկական հագեցվածության չափաքանակները, մասնակցում նախնական 

զինվորական պատրաստության դասասենյակների նյութատեխնիկական 

հագեցվածության չափաքանակների մշակմանը. 

9) սահմանում է մարզական կառույցների ղեկավար և մարզչական 

անձնակազմերին ներկայացվող պահանջները. 

10) պետական կառավարման տարածքային մարմինների հետ համատեղ 

ապահովում է ֆիզկուլտուրայի և սպորտի տարածքային քաղաքականության 

իրականացում. 

11) անց է կացնում  Արցախի Հանրապետության նախարարությունների, 

պետական կառավարման այլ մարմինների, պետական կառավարչական 

հիմնարկների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համատեղ 

ֆիզկուլտուրայի և մարզական բնույթի միջոցառումներ, հանրապետական 

առաջնություններ, չեմպիոնատներ և հավաքներ, կազմակերպում ֆիզկուլտուրայի և 

սպորտի հարցերով համաժողովներ, խորհրդակցություններ և այլ միջոցառումներ. 

 12) համակարգում է իր ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների 

գործունեությունը, այդ թվում՝ զորահավաքային, քաղաքացիական պաշտպանության և 

արտակարգ իրավիճակների գծով աշխատանքները. 

13) պետական ռազմավարական ծրագրերի շրջանակներում իրականացնում է 

սպորտի ոլորտի ծրագրերի կազմակերպում և մոնիթորինգ. 

14) իրականացնում է ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառների 

մասնագետների հաշվառում և նրանց նկատմամբ Արցախի Հանրապետության 

պահանջարկի ուսումնասիրում, համակարգի մասնագետների պատրաստման և 

վերապատրաստման ապահովում. 

15) մասնակցում է Արցախի Հանրապետության հավաքական թիմերի 

անդամներին ու կազմակերպություններին մարզահագուստով, մարզագույքով և 

սարքավորումներով ապահովելու աշխատանքին. 

16) համակարգում է սպորտի բնագավառում պետական պարգևների 

ներկայացման և շնորհման աշխատանքները. 

17) ապահովում է նախարարության տեղեկատվական քաղաքականության և 

հասարակայնության հետ կապերի կազմակերպումն ու իրականացումը. 

18) այլ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ 

կազմակերպում է սովորողների ֆիզիկական կուլտուրա, նախնական զինվորական 

պատրաստության  առարկաների, դպրոցական և ուսանողական սպորտի, 

դաստիարակչական բնույթի մասսայական միջոցառումներ, հանգստի ու ազատ 

ժամանցի անցկացումը. 

19) երիտասարդության շրջանում իրականացնում է ռազմահայրենասիրական 

դաստիարակությանը, ազգային, քաղաքացիական գիտակցության բարձրացմանը, 

ընտանեկան արժեքների պահպանմանն ուղղված ծրագրեր, աջակցում է ազատ 

ժամանցի ակտիվ և նպատակային կազմակերպմանը.  
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20) ապահովում է զբոսաշրջության զարգացման քաղաքականության մշակումը 

և իրականացումը, այն խթանող և դրան օժանդակող համակարգի ստեղծումը, 

միջազգային զբոսաշրջության կազմակերպությունների, այդ թվում՝ Զբոսաշրջության 

համաշխարհային կազմակերպության հետ կապերի ամրապնդումն ու 

աշխատանքների համակարգումը. 

21) իրականացնում է զբոսաշրջային բնագավառում օրենքով նախատեսված 

գործունեության տեսակների լիցենզավորումը, լիցենզավորման պայմանների 

կատարման հսկողությունը. 

22) ընդունում է համապատասխան իրավական ակտ՝ օրենքի պահանջների 

խախտման համար տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ պատասխանատվու-

թյան միջոցներ կիրառելու մասին. 

23) արձակում է կարգադրագրեր՝ զբոսաշրջության բնագավառը կարգավորող 

օրենսդրության պահանջների խախտումների կանխարգելման և վերացման 

նպատակով. 

24) տրամադրում և փոփոխում է հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի 

որակավորման կարգը, մերժում է որակավորման կարգը ստանալու համար 

ներկայացված հայտը, զրկում է որակավորման կարգից, հսկողություն է 

իրականացնում որակավորման պայմանների նկատմամբ. 

25) աջակցում է զբոսաշրջության ոլորտում ազգային և օտարերկրյա 

ներդրումների ներգրավման համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը. 

26) տեղական ինքնակառավարման մարմիններին առաջարկություններ է 

ներկայացնում իրենց տարածքում գտնվող զբոսաշրջային տարածաշրջանների, 

կենտրոնների և օբյեկտների վերանորոգման, բարեկարգման և պատշաճ վիճակում 

պահպանման վերաբերյալ. 

27) աջակցում է զբոսաշրջության բնագավառում կադրերի պատրաստմանը, 

վերապատրաստմանը և նրանց որակավորման բարձրացմանը, զբոսաշրջության 

բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացմանը. 

28) այլ երկրների համապատասխան մարմինների և միջազգային զբոսաշրջային 

կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում ներկայացնում է Արցախի 

Հանրապետությունը, մասնակցում զբոսաշրջության ոլորտին առնչվող միջազգային 

պայմանագրերի կնքմանը. 

29) ապահովում է միջազգային և օտարերկրյա զբոսաշրջությանը նվիրված 

ցուցահանդեսներին Արցախի Հանրապետության մասնակցությունը, ցուցահանդես-

ների մասնակիցներին խորհրդատվական, կազմակերպական և այլ օգնության 

ցուցաբերումը. 

30) նպաստում է Արցախի Հանրապետության տարածքում երիտասարդական 

կազմակերպությունների միջև համագործակցությանը, կապերի և շփումների 

ստեղծմանն ու զարգացմանը, համագործակցում և մասնակցում է երիտասարդական 

կազմակերպությունների աշխատանքներին. 

31) սահմանում է երիտասարդության հարցերի բնագավառներում 

բարեփոխումների ուղղություններն ու ապահովում դրանց իրականացումը. 

32) նախարարության և նրա համակարգի աշխատողներին խրախուսելու 

նպատակով սահմանում է գերատեսչական մեդալ, մշակում և հաստատում է այդ 

մեդալով պարգևատրման կարգը. 

33) իրականացնում է իր ենթակայությանը հանձնված կազմակերպություններին 

ամրացված պետական սեփականության օգտագործման և պահպանության նկատմամբ 

վերահսկողություն, իսկ հիմնադրի որոշմամբ կամ պետական կազմակերպության 

կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ տրամադրում համաձայնության դրա 

գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնման համար. 

34)  իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում իրականացնում է 

իր ենթակայության ոչ առևտրային կազմակերպությունների, ինչպես նաև առևտրային 

կազմակերպությունների բաժնետոմսերի և բաժնեմասերի կառավարումը, իր 

ենթակայության կազմակերպություններում կատարում է ֆինանսատնտեսական և 

արտադրական գործունեության փաստաթղթային ուսումնասիրություններ և 
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վերստուգումներ (աուդիտ), իրականացնում վերահսկողություն բյուջետային 

միջոցների ծախսման և պետության սեփականություն համարվող գույքի արդյունավետ 

օգտագործման նկատմամբ. 

35) ընդունում է իր ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների 

աշխատողների որակավորման ստուգման, ատեստավորման կարգերը, 

իրականացնում որակավորման ստուգումը և ատեստավորումը. 

36) սահմանում է իր ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների 

կողմից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացվող ձեռնարկատիրական 

գործունեության ծառայությունների ցանկերը և սակագները. 

37) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

վերապահված այլ գործառույթներ: 

  

3. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

10.Արցախի Հանրապետության ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, 

սպորտի և զբոսաշրջության նախարարը (այսուհետ` նախարար) գլխավորում է 

նախարարությունը և կառավարում նախարարության ենթակայությանը հանձնված 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործունեությունը: Նախարարը 

պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի կողմից: Նախարարն ունի տեղակալ (տեղակալներ), որին (որոնց) 

պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: Նախարարն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերով և իրավական այլ ակտերով: 

11. Նախարարն իրականացնում է նախարարությանը վերապահված 

խնդիրներն ու գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում 

քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի և 

հեռանկարային զարգացման ապահովման համար: 

12. Նախարարը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահին: 

13. Նախարարը՝ 

1) իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության օրենս-

դրությամբ սահմանված կարգով ընդունում է ենթաօրենսդրական իրավական ակտեր. 

2) ղեկավարում, համակարգում և վերահսկում է նախարարության, 

նախարարության համակարգի մեջ մտնող կազմակերպությունների ընթացիկ 

գործունեությունը, պատասխանատու է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու 

գործառույթների իրականացման համար. 

3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով 

սահմանված գործունեության բնագավառների, նպատակների ու խնդիրների 

վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի 

Հանրապետության Նախագահին և Արցախի Հանրապետության կառավարություն. 

4) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ և տալիս 

ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության կամ 

նախարարության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի Հանրապետության կամ 

նախարարության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

5) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 

դեպքերում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության 

համակարգի աշխատողներին, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է 

խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ. 

6) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականներին, 

օգնականներին ու մամուլի քարտուղարին. 

7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և նախարարության 

կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է նախարարության 
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աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասության 

սահմանները. 

8) կատարում է աշխատանքի բաշխում տեղակալի (տեղակալների) միջև. 

9) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորության 

սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում նախարարության 

աշխատակազմի ղեկավարի, նախարարության աշխատակազմի, ինչպես նաև 

նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների ղեկավարների Արցախի Հանրապետության օրենսդրության 

պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, հանձնարարագրերը, 

կարգադրությունները և ցուցումները. 

10) լսում է և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի գործունեության մասին տարեկան 

հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության 

ստուգման արդյունքները, հաստատում նախարարության աշխատակազմի տարեկան 

պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական 

հաշվետվությունների արժանահավատության վերստուգման արդյունքները. 

11) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության կողմից պետական 

գույքի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման նկատմամբ, ինչպես նաև 

վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության աշխատակազմին ամրացված 

պետական սեփականության պահպանության ու օտարման նկատմամբ. 

12) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը. 

13) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության աշխատողների թիվը. 

14) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ. 

15) կազմավորում է աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ. 

16) իրականացնում է օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ. 

17) տրամադրում է արձակուրդ իր տեղակալներին և աշխատակազմի 

ղեկավարին՝ Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով 

սահմանված կարգին համապատասխան: 

14. Նախարարի բացակայության դեպքում, նրա հանձնարարությամբ, 

նախարարի պարտականությունները կատարում է նախարարի տեղակալներից մեկը: 

15. Նախարարի տեղակալը՝ 

1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները՝ 

նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման՝ իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում. 

2) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է նախարարության տարբեր 

բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար անհրաժեշտ 

աշխատանքների իրականացումը՝ նախարարության աշխատակազմի կառուցված-

քային ստորաբաժանումների միջոցով՝ տալով ցուցումներ ու հանձնարարականներ. 

3) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան՝ 

իրականացնում է ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և 

զբոսաշրջության բնագավառների՝ նախարարությանը վերապահված հանձնարարա-

կանների և առաջադրանքների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն. 

4) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ 

քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները. 

5) համակարգում է իրեն հանձնարարված աշխատանքների մասնագիտական 

ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը. 

6) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ. 

7) համակարգում է համապատասխան զարգացման ծրագրերի մշակման և 

իրականացման աշխատանքները նախարարության տարբեր բնագավառներում. 



59 

 

8) պարբերաբար նախարարին է ներկայացնում տեղեկատվություն իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ. 

9) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի 

հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և 

արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին. 

10) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ: 

  

4. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

  

16. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարության՝ 

օրենքներով, իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված 

լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև 

քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նախարարության մասնակցության 

ապահովումն է: 

17. Նախարարության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ 

չունեցող կազմակերպություն է, որն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ, ենթակա է 

հաշվառման իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից: 

18. Նախարարության աշխատակազմը գործում է Քաղաքացիական օրենսգրքի, 

«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքի, այլ օրենքների ու 

իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և 

սույն կանոնադրության հիման վրա: 

19. Նախարարության աշխատակազմը, իր իրավասության սահմաններում, 

Արցախի Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային 

և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

20. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության 

զինանշանի պատկերով և իր՝ հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

21. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: 

22. Նախարարության աշխատակազմը չի կարող իրականացնել 

ձեռնարկատիրական գործունեություն: Նախարարության աշխատակազմի կատարած 

գործառույթների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն 

պետական տուրք՝ օրենքով սահմանված չափով և կարգով: 

23. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարության 

աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև նախարարության 

լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները 

կատարվում են «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

24. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար 

պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը: 

25. Նախարարության աշխատակազմի անվանումն է՝ «Արցախի Հանրապետու-

թյան ռազմահայրենսասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության 

նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ: 

26. Նախարարության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` քաղաք Շուշի, 

Հախումյան փողոց 28: 

  

5. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

  

27. Նախարարության աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով՝ 

ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքների միջոցով 

ձեռքբերված և աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը 

հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային իրավունքները), որը 
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հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշմամբ նախարարության աշխատակազմին կարող է վերապահվել նաև պետական 

բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավասություն: 

28. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ վերցնելու նախարարության աշխատակազմի գույքը: 

29. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական 

ակտերով և իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով իր 

գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան 

օգտագործելու, տիրապետելու և տնօրինելու իր գույքը: 

  

6. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

  

30. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը ներառում է նրա կառուց-

վածքային ստորաբաժանումները (վարչություններ, բաժիններ, քարտուղարություն): 

31. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է նախարարը: 

  

7. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

32. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը և նախարարը՝ օրենքով և սույն 

կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում:  

33. Նախարարության աշխատակազմը ղեկավարում է նախարարության 

աշխատակազմի ղեկավարը, որին օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի է 

նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

34. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ 

1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի 

գործունեությունը. 

2) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կանոնադրությունը և 

դրանում կատարում փոփոխություններ. 

3) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և 

չափը. 

4) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը. 

5) պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում նախարարի տեղակալներին. 

6) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 

օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

35. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական 

ակտերով, նախարարի հրամաններով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 

լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի 

ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ 

իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումների և 

նախարարի հրամանների, սույն կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ 

պատշաճ կատարելու համար: 

36. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված 

կարգով գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը 

պատճառված գույքային վնասի համար: Նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավարի լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ 

պատճառված նյութական վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու 

համար: 

37. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել 

հիմնադրի, նախարարի՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող 

որոշումները, կարգադրությունները, հրամաններն ու հրահանգները: 

38. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ 

պաշտոնական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան 
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փոխարինում է նախարարության ստորաբաժանումներից մեկի ղեկավարը՝ 

նախարարի հրամանով: 

39. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը՝ 

1) առանց լիազորագրի իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության 

սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող, 

տալիս է լիազորագրեր՝ դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ 

գործողություններ իրականացնելու համար. 

2) օրենքով, իրավական այլ ակտերով հիմնադրի և սույն կանոնադրությամբ 

սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին ամրացված պետական գույքը, այդ 

թվում՝ ֆինանսական միջոցները. 

3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության 

անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր. 

4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների 

սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից) 

ազատում է նախարարության աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց նկատմամբ 

կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ. 

5) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ. 

6) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր 

կատարման ցուցումներ. 

7) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության 

աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ 

թվում՝ ապահովում է նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական 

հաշվառումը վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, 

նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի 

տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան 

ֆինանսական հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է 

ձեռնարկում ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման 

համար. 

8) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ նախարարության 

աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ. 

9) կազմակերպում է նախարարության բյուջեի նախագծի 

նախապատրաստական աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների 

ծախսերի կատարումը. 

10) կազմակերպում է նախարարությունում քննարկումների և 

խորհրդակցությունների անցկացումը. 

11) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված 

ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

12) նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները. 

13) ապահովում է համագործակցությունն Արցախի Հանրապետության 

պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

14) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները. 

15) իրականացնում է օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

 

8. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

40. Նախարարության աշխատակազմը Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և 

համապատասխան մարմիններին ներկայացնում է ֆինանսական, հարկային, 
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պարտադիր վճարների մասին, ինչպես նաև վիճակագրական հաշվետվություններ, 

հաշվարկներ, հայտարարագրեր: 

41. Նախարարության աշխատակազմի գործունեության տարեկան 

ֆինանսական հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի 

(վերստուգման)՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

42. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահը ղեկավարում է 

նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական 

ծառայությունները, գործում է նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի 

անմիջական ենթակայությամբ և իրականացնում «Գանձապետական համակարգի 

մասին» օրենքով իր վրա դրված լիազորությունները: 

43. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահը 

պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախարարության 

աշխատակազմի ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, 

պարտադիր վճարների հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար: 

  

9. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ  

ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 

  

44. Նախարարության աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա 

գործունեության դադարման կարգը սահմանվում են օրենքով: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 25-ի N 124-Ն որոշման 
 

 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ, 

ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ  ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

 

  

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

  

1. Վարչություններ 

1) Ռազմահայրենասիրության վարչություն  

2) Երիտասարդության վարչություն 

3) Սպորտի վարչություն   

4) Զբոսաշրջության վարչություն 

 

2. Բաժիններ 

1) Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին 

2) Քարտուղարություն 

3) Իրավաբանական բաժին  

4) Տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի բաժին 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

26 հունիսի 2020թ.                                                          N 125-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ   

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի N 44-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

հունիսի 23-ի N 107-Ն որոշումը` Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի 

հոկտեմբերի 12-ի «Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի 

կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» 

N44-Ն որոշմամբ հաստատված  N 1 և N 2 հավելվածները շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 26-ի N 125-Ն որոշման 
 

«Հավելված N 1  

                                                                Արցախի Հանրապետության 

 կառավարության 2017 թվականի 

 հոկտեմբերի 12-ի N 44-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Արցախի Հանրապետության պետական նախարարը (այսուհետ՝ պետական 

նախարար) համակարգում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի կողմից 

սահմանված նախարարների գործունեությունը: 

2. Պետական նախարարը գործում է Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությանը համապատասխան և իր խնդիրներն իրագործելու նպատակով 

իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ ու սույն 

կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունները: Պետական նախարարն իր 

իրավասության սահմաններում պատասխանատու է իր առջև դրված խնդիրների և 

գործառույթների կատարման համար: 

3. Պետական նախարարի աշխատակազմը (այսուհետ՝ նաև աշխատակազմ) իր 

գործունեությունն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրու-

թյանը, Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան: 

4. Աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և 

իր հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշներ և անհատականաց-

ման այլ միջոցներ: 

5. Աշխատակազմը պետական կառավարչական հիմնարկ է, որն Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթակա է հաշվառման 

իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից: 

6. Աշխատակազմը, իր իրավասության սահմաններում, Արցախի Հանրապե-

տության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ 

գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ 

որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

7. Աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: 

8. Աշխատակազմը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունե-

ություն: 

9. Աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն իրականացնում է 

գանձապետական համակարգի միջոցով: Աշխատակազմի կարիքների համար 

գնումները կատարվում են «Գնումների մասին» օրենքով նախատեսված կարգով: 

10. Աշխատակազմի պարտավորությունների համար պատասխանատվություն է 

կրում Արցախի Հանրապետությունը: 

11. Աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` քաղաք Ստեփանակերտ, Փետրվարի  

20-ի փողոց, N 1, կառավարության շենք: 

12. Պետական մարմնի անվանումն է` 

հայերեն լրիվ անվանումը` Արցախի Հանրապետության պետական նախարար, 

ռուսերեն լրիվ անվանումը` Гօсударственный министр Республики Арцах, 

անգլերեն լրիվ անվանումը` State minister of the Republic of Artsakh: 
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2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ  

ՈՒ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

  

13. Պետական նախարարը՝ 

1) համակարգում է Հանրապետության Նախագահի կողմից սահմանված 

նախարարների գործունեությունը. 

2) ապահովում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի տվյալ տարվա 

գործունեության միջոցառումների ծրագրի նախագծի մշակման աշխատանքները. 

3) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով պետական սեփականությունը և ֆինանսական միջոցները կառավարելու 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի կողմից վերապահված գործառույթները. 

4) Հանրապետության Նախագահի հանձնարարությամբ վարում է 

կառավարության նիստերը. 

5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն 

վերապահված խնդիրներն ու գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված 

բնագավառներում քաղաքականության մշակման և իրականացման, տիրող 

իրավիճակի գնահատման և վերլուծության, հեռանկարային զարգացման ապահովման 

համար. 

6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով 

սահմանված գործունեության բնագավառների, նպատակների և խնդիրների 

վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում Հանրապետության Նախագահին և 

կառավարություն. 

7) լսում և կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում իր համակարգի մեջ 

մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների գործունեության մասին 

տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը. 

8) տրամադրում է արձակուրդ աշխատակազմի ղեկավարին՝ Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված կարգին 

համապատասխան. 

9) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 

իրավական այլ ակտերով սահմանված այլ գործառույթներ: 

  

3. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ  

ՈՒ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

  

14. Աշխատակազմի հիմնական խնդիրներն են` 

1) Արցախի Հանրապետության պետական նախարարին վերապահված 

լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման, քաղաքացիական 

իրավահարաբերություններին նրա մասնակցության, նախարարի բնականոն 

գործունեության ապահովումը. 

2) օրենսդրությամբ սահմանված այլ խնդիրների և նպատակների 

իրականացումը: 

15. Աշխատակազմն իր հիմնական խնդիրներին համապատասխան, Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ըստ ոլորտների, 

իրականացնում է հետևյալ գործառույթները` 

1) սոցիալ-տնտեսական ոլորտում` 

ա. իրականացնում է սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերլուծություն և 

համապատասխան տեղեկություններ ներկայացնում Արցախի Հանրապետության 

պետական նախարարին, 

բ. ապահովում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի տվյալ տարվա 

գործունեության միջոցառումների ծրագրի մշակման աշխատանքների կատարումը, 

գ. իրականացնում է իրեն վերապահված այլ լիազորություններ. 

2) տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի ոլորտում` 

ա. ապահովում է Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի 

գործունեության ամենօրյա լուսաբանումը (այդ թվում` համացանցի միջոցով), 
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բ. իրականացնում է զանգվածային լրատվության միջոցների հետ ամենօրյա 

աշխատանք, օրվա մամուլի, հեռուստառադիոհաղորդումների լրաքաղ և դիտարկում, 

գ. արտասահմանյան երկրների մամուլի և լրատվության միջոցներին 

ապահովում է Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի գործունեությանը 

վերաբերվող նյութերով, 

դ. համագործակցում է տարբեր գերատեսչությունների լրատվական 

ծառայությունների հետ, 

ե. Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի ելույթների, ուղերձների 

նախապատրաստման համար ապահովում է անհրաժեշտ նյութերն ու 

տեղեկատվությունը, 

զ. կազմակերպում է հասարակայնության հետ կապի ապահովումը` 

զանգվածային լրատվության միջոցներում քաղաքացիների կողմից Արցախի 

Հանրապետության պետական նախարարին ուղղված հարցերին և բարձրացված 

ահազանգերին արձագանքումը. 

3) փաստաթղթաշրջանառության ապահովման ոլորտում` 

ա. իրականացնում է Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի 

գործավարության կազմակերպումը, 

բ. ապահովում է աշխատակազմ մտնող պաշտոնական փաստաթղթերի և 

քաղաքացիների դիմումների, բողոքների և հանրագրերի ընդունումը, գրանցումը, ըստ 

անհրաժեշտության վերահասցեագրումը, ինչպես նաև պատասխան գրությունների 

առաքումը համապատասխան մարմիններին, 

գ. կազմակերպում է Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի մոտ 

քաղաքացիների ընդունելությունը, ինչպես նաև նրանց դիմումների, բողոքների և 

առաջարկությունների քննարկումը, վերլուծումն ու ամփոփումը` պարբերաբար 

Արցախի Հանրապետության պետական նախարարին տեղեկացնելով դիմումների 

վիճակի մասին, 

դ. կազմում է ամենամսյա վերլուծական տեղեկանք` աշխատակազմ մտնող 

փաստաթղթերի շարժի, դրանցում բարձրացված հարցերի բնույթի վերաբերյալ. 

4) իրավական սպասարկման ոլորտում՝  կազմակերպում է աշխատակազմի 

գործունեության իրավական ապահովումը, ինչպես նաև իրականացնում է այլ 

լիազորություններ: 

  

4. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

16. Աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են Արցախի 

Հանրապետության պետական նախարարը, իսկ ղեկավարումը` աշխատակազմի 

ղեկավարը` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ 

իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում: 

17. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը` 

1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է աշխատակազմի գործունեությունը. 

2) հաստատում է աշխատակազմի կանոնադրությունը և դրանում կատարվող 

փոփոխությունները. 

3) որոշում է աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը: 

18. Արցախի Հանրապետության պետական նախարարը` 

1) իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընդունում է ենթաօրենսդրական իրավական 

ակտեր. 

2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված 

գործունեության բնագավառների ու խնդիրների վերաբերյալ համապատասխան 

առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության Նախագահին և 

կառավարություն. 

3) արձակում է հրամաններ և տալիս ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է 

գալիս Արցախի Հանրապետության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի 
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Հանրապետության կամ պետական նախարարի անունից հանդես գալու լիազորագրեր, 

այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

4) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

նշանակումներ է կատարում պետական նախարարի աշխատակազմի 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ 

կիրառում է խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ. 

5) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականներին, 

մամուլի քարտուղարին ու օգնականներին. 

6) օրենքին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է 

պետական նախարարի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

իրավասության սահմանները. 

7) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորության 

սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում պետական նախարարի 

աշխատակազմի ղեկավարի, պետական նախարարի աշխատակազմի առանձնացված 

ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև պետական նախարարի 

աշխատակազմի ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների ղեկավարների Արցախի Հանրապետության օրենսդրության 

պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, հանձնարարագրերը, 

կարգադրությունները և ցուցումները. 

8) վերահսկողություն է իրականացնում պետական նախարարի 

աշխատակազմին ամրացված պետական սեփականության պահպանության ու 

օտարման նկատմամբ. 

9) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում պետական նախարարի կանոնադրությունը և աշխատակազմի 

կառուցվածքը. 

10) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում աշխատողների թիվը. 

11) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

շնորհում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային 

աստիճաններ. 

12) սահմանում և շնորհում է պետական նախարարի պարգևներ. 

13) ստեղծում է խորհրդակցական մարմիններ. 

14) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններֈ 

19. Աշխատակազմը ղեկավարում է աշխատակազմի ղեկավարը, որը 

պաշտոնում նշանակվում և ազատվում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարության կողմից: 

Պետական նախարարը պատասխանատու է աշխատակազմի առջև դրված 

խնդիրների և գործառույթների պատշաճ կատարման համար, ինչպես նաև դրանց` 

օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխանության համար: 

20. Աշխատակազմի ղեկավարը` 

1) առանց լիազորագրի` իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության 

սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող, 

տալիս է լիազորագրեր` վերը նշված գործողություններն իրականացնելու համար. 

2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով, հիմնադրի կանոնադրությամբ և սույն 

կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին ամրացված 

պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները. 

3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության 

անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր. 

4) ապահովում է աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրության և այլ իրավական ակտերին 
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համապատասխան` անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների 

իրականացումը. 

5) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների 

սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից) 

ազատում է պետական նախարարի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողներին 

և տեխնիկական սպասարկումն ապահովող աշխատողներին, նրանց նկատմամբ 

կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ. 

6) oրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր 

կատարման համար ցուցումներ. 

7) պետական նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում պետական 

նախարարի աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան 

հաշվեկշիռը, այդ թվում` ապահովում է պետական նախարարի աշխատակազմի 

հաշվապահական հաշվառումը վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և 

ներկայացնելը, պետական նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում պետական 

նախարարի աշխատակազմի տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա 

կատարողականը, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններն ու տարեկան 

հաշվեկշիռը, միջոցներ է ձեռնարկում ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական 

խախտումների վերացման համար. 

8) պետական նախարարին է ներկայացնում առաջարկություններ պետական 

նախարարի աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների 

վերաբերյալ. 

9) կազմակերպում է բյուջեի նախագծի նախապատրաստական 

աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցներից ծախսերի կատարումը. 

10) կազմակերպում է քննարկումների և խորհրդակցությունների անցկացումը. 

11) վերահսկում է պետական նախարարի աշխատակազմի կողմից` 

սահմանված ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

12) պետական նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում պետական 

նախարարի հրամանները. 

13) ապահովում է համագործակցությունն Արցախի Հանրապետության 

պետական իշխանության այլ մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

14) կազմակերպում է պետական նախարարի գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները. 

15) իրականացնում է օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

  

5. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

  

21. Աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով ձևավորվում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից նրա տիրապետմանը, 

տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնված (ամրացված) գույքից: Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշմամբ աշխատակազմին կարող են 

վերապահվել նաև պետական բաժնետոմսերի կամ բաժնետոմսերի տիրապետման 

իրավասություն: 

22. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ հետ վերցնելու աշխատակազմին հանձնված գույքը: 

23. Աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով և իր 

կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում ու կարգով, իր գործունեության 

նպատակներին և գույքի նշանակությանը համապատասխան օգտագործելու և 

տիրապետելու իրեն հանձնված գույքը (գույքային իրավունքները): Աշխատակազմն 

օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված կարգով կարող է տնօրինել (օտարել, 

վարձակալության տալ) իրեն հանձնված գույքը և գույքային իրավունքները: 
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6. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

24. Աշխատակազմն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և համապատասխան մարմիններին 

ներկայացնում ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, պարտադիր վճարների մասին 

ու վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ, հայտարարագրեր: 

25. Աշխատակազմի գործունեության տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի 

(վերստուգման)` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

26. Աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական բաժնի վարիչը պատասխանատու է 

հաշվապահական հաշվառումը վարելու, աշխատակազմի ֆինանսական, բյուջետային, 

հարկային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների հաշվետվությունները 

ժամանակին կազմելու համար: 

  

7. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ 

  

27. Աշխատակազմի կառուցվածքը ներառում է ստորաբաժանումները, որոնք 

իրենց գործառույթներն իրականացնում են համագործակցելով միմյանց հետ: 

Աշխատակազմի ստորաբաժանումների ղեկավարները գործում են աշխատակազմի 

ղեկավարի անմիջական ղեկավարությամբ: 

28. Աշխատակազմի ստորաբաժանումների ղեկավարները կազմակերպում ու 

ղեկավարում են ստորաբաժանումների գործունեությունը, իրականացնում են 

ստորաբաժանման աշխատողների միջև աշխատանքի բաշխումը, ապահովում 

աշխատանքային կարգապահությունը և պատասխանատու են իրենց առջև դրված 

խնդիրների իրականացման համար: Աշխատակազմի ստորաբաժանման ղեկավարը 

կարող է մասնակցել Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի մոտ 

անցկացվող խորհրդակցություններին: 

  

8. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ  

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 

  

29. Աշխատակազմի վերակազմակերպումը և գործունեության դադարումն 

իրականացվում են օրենքով սահմանված կարգով:»: 
 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 26-ի N 125-Ն որոշման 
 

«Հավելված N 2  

                                                                Արցախի Հանրապետության 

 կառավարության 2017 թվականի 

 հոկտեմբերի 12-ի N 44-Ն որոշման 

 

 

 

 Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

  

 

I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 

  

1. Սոցիալ - տնտեսական վարչություն 

2. Ընդհանուր բաժին 

3. Իրավաբանական բաժին 

4. Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին 

5. Ֆինանսատնտեսական բաժին»: 

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

26 հունիսի 2020թ.                                                          N 126-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ,ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 6-Ի N 118-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-

րդ հոդվածը և Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020 թվականի 

մայիսի 26-ի ՆՀ-3-Ն հրամանագիրը՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել՝ 

1) Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի 

նախարարության կանոնադրությունը՝ համաձայն N 1  հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի 

նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը՝ համաձայն N2  հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել  Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյան 2017 թվականի նոյեմբերի 6-ի  «Արցախի Հանրապետության կրթության, 

գիտության և սպորտի նախարարության կանոնադրությունը և 

աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 14-ի  N 461-Ն 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին»  N 118-Ն որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 26-ի N 126-Ն որոշման 
 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ,  

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Արցախի  Հանրապետության կրթության, գիտության  և մշակույթի  

նախարարությունը (այսուհետ` նախարարություն)  գործադիր իշխանության 

հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է կրթության, գիտության 

և մշակույթի բնագավառներում Արցախի Հանրապետության  կառավարության 

քաղաքականությունը: 

2. Նախարարությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում  և լուծարվում  է 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով: 

3. Նախարարության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, օրենքներով, Արցախի  Հանրապետության 

Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշումներով, ինչպես նաև Արցախի  Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերով: 

4. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի  

Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան: 

5. Նախարարության անվանումն  է` 

    հայերեն`  Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության  և մշակույթի 

նախարարություն, 

ռուսերեն`  Министерство образования, науки и культуры Ðåñïóáëèêè Арцах   

անգլերեն`  The Ministry of Education, Science and Culture  of the Republic of 

Artsakhֈ 

6. Նախարարությունն ունի Արցախի  Հանրապետության զինանշանի 

պատկերով և իր անվանմամբ հայերեն կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և  

անհատականացման այլ միջոցներ: Նախարարությունը կարող է ունենալ Արցախի 

Հանրապետության զինանշանի պատկերով իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով կլոր 

կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և  անհատականացման այլ միջոցներ: 

7. Նախարարության համակարգը կազմված է նախարարից, նախարարի 

տեղակալներից, խորհրդականներից, մամուլի քարտուղարից, օգնականներից, 

ռեֆերենտներից, նախարարության աշխատակազմից, ինչպես նաև նախարարության 

ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից:  

8. Նախարարության նպատակները և խնդիրներն են` 

1) բնակչության հոգևոր և մտավոր ներուժի ամրապնդումը, ազգային և 

համամարդկային արժեքների պահպանումն ու զարգացումը, կրթության, գիտության և 

մշակույթի զարգացման միասնական պետական քաղաքականության 

ռազմավարության  մշակումն  ու  իրականացումը և դրա կենսագործման նկատմամբ 

վերահսկողությունը. 

2) կրթության բնագավառի հենքը հանդիսացող ազգային դպրոցի գլխավոր 

նպատակի` մասնագիտական պատշաճ պատրաստվածություն ունեցող և 

համակողմանիորեն զարգացած, հայրենասիրության, պետականության և 

մարդասիրության ոգով դաստիարակված անձի ձևավորման ապահովումը. 

3) կրթության, գիտության և մշակույթի բնագավառների պահպանման ու 

զարգացման ապահովումը` որպես տնտեսության զարգացման, երկրի 
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անվտանգության ապահովման, կրթության, մշակույթի և հասարակական 

առաջընթացի բացառիկ կարևոր գործոն. 

4) կրթության, գիտության և մշակույթի բնագավառների մասնագետների  

պատրաստումը և նրանց վերապատրաստման աշխատանքների կազմակերպումը.  

5)  կրթության, գիտության և մշակույթի զարգացման հեռանկարային ու 

նպատակային, ինչպես նաև միջպետական համագործակցության շրջանակներում 

գիտատեխնիկական ծրագրերի մշակումն ու դրանց իրագործման ապահովումը. 

6)   մատաղ սերնդի ֆիզիկական ու հոգևոր, ինչպես նաև մասնագիտական ու 

մտավոր զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ու հնարավորությունների 

ապահովումը. 

7) կրթագիտական, մշակութային, հոգևոր և ազգային փոքրամասնությունների 

ոլորտների վերաբերյալ Արցախի  Հանրապետության իրավական ակտերի 

նախագծերի մշակմանն ու նշված ուղղություններով Արցախի Հանրապետության 

պետական քաղաքականության ձևավորմանը մասնակցելը. 

 8)  կրթագիտական ու մշակութային համակարգերի տեղեկատվական 

ապահովումը, ուսումնական և մեթոդական միջոցների, նորմատիվ փաստաթղթերի 

ստեղծումը. 

 9) հասարակության համաչափ զարգացման պահանջներին և միջազգային 

չափանիշներին համապատասխան որակյալ մասնագետների պատրաստումը, 

նախարարության հաստատությունների դասախոսական, մանկավարժական 

կադրերով ապահովումը. 

 10) ինքնագործ և պրոֆեսիոնալ հայկական ազգային արվեստի հիմնական 

ուղղությունների սահմանումը, կատարելագործելով մշակութային գործունեության 

բովանդակությունը, ձևերն ու եղանակները բնակչության հանգիստը ժամանակի 

պահանջներին համապատասխան կազմակերպելու, նրան ինքնագործ 

գեղարվեստական ստեղծագործությանը հաղորդակցելու նպատակով. 

 11) փոխշահավետ պայմաններով մշակութային կապերի զարգացումը, ինչպես 

նաև համագործակցությունը այլ երկրների և տարբեր միջազգային մշակութային 

կազմակերպությունների հետ. 

12) կրթության, գիտության, մշակույթի համակարգերի գործունեության որակի 

ու արդյունավետության գնահատման, «Լեզվի մասին»  օրենքի պահանջների 

կատարման ապահովումը. 

13) մշակութային նոր արժեքների ստեղծմանը նպաստելը. 

14) մշակութային արժեքներին հաղորդակցվելու և մշակութային ծառայու-

թյուններից օգտվելու մատչելիության ապահովումը. 

15) Արցախի Հանրապետությունից դուրս գտնվող արցախյան մշակութային 

արժեքների պահպանությանը նպաստելը միջազգային նորմերի շրջանակներում. 

16) հայ ժողովրդի հոգևոր ու մտավոր ներուժի ամրապնդման, մշակութային 

արժեքների ու հուշարձանների պահպանության և արվեստի ոլորտում միասնական 

պետական քաղաքականության իրականացումը. 

17)  հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառի իրավա-

կան հիմքերի սահմանումը. 

18) հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում 

պետական քաղաքականության իրականացումը և դրա կենսագործման նկատմամբ 

վերահսկողությունը. 

19) հուշարձանների պետական հաշվառման, պահպանության, ուսումնասիր-

ման, ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և օգտագործման հարցերի 

կանոնակարգման սկզբունքների սահմանումը. 

20) հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում 

պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց իրավասությունների սահմանումը. 

21) հուշարձանների` որպես անշարժ գույքի հատուկ տեսակի նկատմամբ 

սեփականության, տնօրինման և օգտագործման առանձնահատկությունների 

սահմանումը: 



75 

 

2. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

 9. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար 

Արցախի  Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է 

հետևյալ գործառույթները. 

1) կրթության, գիտության,  մշակույթի բնագավառների վերաբերյալ Արցախի  

Հանրապետության իրավական ակտերի նախագծերի ու այդ բնագավառներում 

Արցախի  Հանրապետության պետական քաղաքականության մշակում. 

2) կրթության և մշակույթի զարգացման երկարաժամկետ և միջնաժամկետ 

պետական ծրագրերի մշակում, դրանց մոնիթորինգ և գնահատում. 

3) կրթության և մշակույթի  բնագավառներում միջպետական 

համագործակցության ծրագրերի մշակում և դրանց իրականացման կազմակերպում. 

4) կրթության, գիտության, մշակույթի  բնագավառներին առնչվող հարցերի 

վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի (համաձայնագրերի) մշակմանն ու 

քննարկմանը սահմանված կարգով մասնակցություն. 

5) դրսեկության ձևով հանրակրթության, միջին մասնագիտական և 

բարձրագույն կրթության կազմակերպման կարգի սահմանում. 

6) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով կրթական գործունեություն 

իրականացնելու լիցենզիաների տրամադրում. 

7) իր իրավասության սահմաններում լիցենզավորման գործընթացների 

կազմակերպում և լիցենզավորված սուբյեկտների կողմից տվյալ գործունեությունն 

իրականացնելու համար պարտադիր պահանջների և պայմանների պահպանման 

ուսումնասիրությունների և դրանց նկատմամբ հսկողության իրականացում. 

8) կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիա ստանալու մասին հայտի 

հիման վրա հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխա-

նությունը պարզելու նպատակով տեղում ուսումնասիրությունների իրականացում. 

9) օտարերկրյա պետությունների բարձրագույն ուսումնական հաստատու-

թյուններում միջպետական համաձայնագրերով սահմանված կրթաթոշակային տեղերի 

մրցույթի անցկացման կարգի մշակում և հաստատում. 

10) կրթության և մշակույթի զարգացման պետական ծրագրի, պետական 

կրթական և մշակութային չափորոշիչների մշակում ու դրանց իրականացման 

աշխատանքների համակարգում. 

11) պետական ռազմավարական ծրագրերի շրջանակներում կրթության և 

մշակութային ոլորտի  ծրագրերի իրականացման կազմակերպում և մոնիթորինգ.  

12) կրթության, գիտության, մշակույթի  բնագավառների մասնագետների 

հաշվառում և նրանց  նկատմամբ հանրապետության պահանջարկի ուսումնասիրում, 

համակարգի մասնագետների պատրաստման  և վերապատրաստման ապահովում. 

13) հանրակրթական պետական ծրագրերի, օրինակելի ուսումնական 

պլանների, առարկայական ծրագրերի, դասագրքերի և ուսումնական ձեռնարկների 

ապահովում, ինչպես նաև հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների՝ 

դասագրքերով ապահովում. 

14) ուսումնական հաստատություններում սովորողների գիտելիքների 

փոխադրական և ամփոփիչ ստուգման և ատեստավորման կարգերի մշակում և 

հաստատում. 

15) տարրական և հիմնական ընդհանուր կրթության ծրագրերի 

շրջանակներում տվյալ ուսումնական տարվա ծրագրերը չյուրացրած սովորողի 

հետագա ուսումնառության կարգի սահմանում. 

16) պետական հանրակրթական հաստատությունների անվանակոչման 

չափանիշների մշակում և հաստատում. 

17) «Տարվա լավագույն տնօրեն», «Տարվա լավագույն ուսուցիչ», «Տարվա 

լավագույն ուսանող», «Տարվա լավագույն դաստիարակ», «Տարվա լավագույն զինղեկ», 

«Տարվա լավագույն աշակերտ», «Տարվա լավագույն խմբակավար»  ամենամյա մրցույթի 

անցկացման կարգերի մշակում և հաստատում. 
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18) Արցախի  Հանրապետության դպրոցականների առարկայական 

օլիմպիադաների անցկացման կարգի մշակում և հաստատում. 

19)  ուսումնական հաստատությունների պետական նմուշի փաստաթղթերի 

հայտավորման և բաշխման աշխատանքների համակարգում. 

20) նախարարության և նրա համակարգի բյուջետային գործընթացի 

ապահովում. 

21) նախարարության և նրա համակարգի աշխատողներին խրախուսելու 

նպատակով մեդալի սահմանում, այդ մեդալով պարգևատրման կարգի մշակում և 

հաստատում. 

22) իր ենթակայությանը հանձնված կազմակերպություններին ամրացված 

պետական սեփականության օգտագործման և պահպանության նկատմամբ 

վերահսկողություն, իսկ հիմնադրի որոշմամբ կամ պետական կազմակերպության 

կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում` համաձայնության տրամադրում դրա 

գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնման համար. 

23) նախարարության տեղեկատվական քաղաքականության և 

հասարակայնության հետ կապերի կազմակերպում և իրականացում. 

24) հանրակրթական, այդ թվում` նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատություններում գործածության ենթակա փաստաթղթերի անվանացանկի և 

դրանք վարելու կարգի հաստատում. 

25) լրացուցիչ կրթության զարգացման ապահովում, լրացուցիչ կրթական 

ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների նկատմամբ մոնիթորինգի 

իրականացում. 

26) բարձրագույն, հետբուհական, միջին և նախնական (արհեստագործական) 

մասնագիտական կրթության, ինչպես նաև հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների շրջանավարտների ավարտական փաստաթղթերի պատվիրման, 

լրացման, հաշվառման և պահպանման կարգերի հաստատում. 

27) մշակում ու իրականացնում է մշակութային արժեքների ապօրինի 

արտահանումն ու ապօրինի ներմուծումը մշակութային արժեքների նկատմամբ 

սեփականության իրավունքի ապօրինի փոխանցումը կանխող և կանխարգելող 

միջոցառումներ՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան. 

28) ապահովում է պետական թանգարանների, գրադարանների և 

պատկերասրահների հավաքածուների պետական հաշվառումը, անձնագրավորումը, 

պահպանությունը, պաշտպանությունը, վերականգնումը, համալրումը, ներկայացումը, 

օգտագործումը և հանրահռչակումը, դրանց ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը, 

ինչպես նաև թանգարանների, գրադարանների և պատկերասրահների 

հավաքածուներից ֆիզիկապես մաշված գրականության ու թանգարանային 

առարկաների դուրսգրումը. 

29) իրականացնում է պետական սեփականություն համարվող մշակութային 

արժեքների, թանգարանային, գրադարանային հավաքածուների կառավարումը, 

իրացնում՝ քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից մշակութային 

ժառանգության առանձին առարկաների պետության անունից գնման 

առաջնահերթության նախապատվության իրավունքը.  

 30) ներդնում է մշակութային արժեքների անվտանգության և տեղեկա-

տվության ապահովման արդիական համակարգեր՝ պետական թանգարաններում, 

գրադարաններում, պատկերասրահներում ու պետական այլ պահոցներում. 

31) սահմանում է պետական թանգարաններում և պատկերասրահներում 

թանգարանային առարկաներին ու թանգարանային հավաքածուներին հաղորդակ-

ցվելու պայմանակարգ (ռեժիմ). 

32) իրականացնում է գրադարանային աշխատանքների համակարգումը, 

ստեղծում գրադարանային տեղեկատվական ցանցեր. 

33) սահմանում է իր ենթակայության գրադարաններում գրքային 

հավաքածուներից օգտվելու կանոնակարգ և ապահովում գրադարանային 

հավաքածուների պահպանվածությունը. 
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34)  կազմակերպում է ոչ նյութական մշակութային ժառանգութան օբյեկտների 

և ժողովրդական արհեստների հավաքագրման, ուսումնասիրման, տարածման ու 

հնարահռչակման աշխատանքներ, կատարում ոչ նութական մշակութային 

ժառանգության և ժողովրդական արհեստների բնագավառի մասնագետների 

հաշվառում ու նրանց մասին տվյալների բազայի ստեղծում. 

35) նպաստում է Արցախի Հանրապետության տարածքում բնակվող ազգային 

փոքրամասնությունների մշակութային ինքնության պահպանմանն ու զարգացմանը. 

36) պետական աջակցություն է ցուցաբերում մշակույթի ոլորտի 

կազմակերպություններին, արվեստի բոլոր տեսակների և ձևերի զարգացմանը, 

մշակույթի ու արվեստի գործիչների ստեղծագործական գործունեությանը, 

մշակութային ականավոր գործիչների ստեղծագործական ժառանգության 

պահպանությանը, ստեղծագործական ներուժի բացահայտմանն ու զարգացմանը. 

37) նպաստում է Արցախի Հանրապետության տարածքում, հյուրախաղային և 

ցուցահանդեսային գործունեության ընդլայնմանը, ստեղծագործական խմբերի ու 

մշակութային, կրթական և գիտական կազմակերպությունների միջև 

համագործակցության, կապերի ու շփումների ստեղծմանն ու զարգացմանը. 

 38) աջակցում է ժողովրդական ստեղծագործության պահպանմանը, տարած-

մանն ու զարգացմանը, մշակութաժամանցային գործունեության բազմազանության 

ապահովմանը. 

 39) ապահովում է գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացումը 

մշակույթի բնագավառում.  

40) միջազգային (ներառյալ համահայկական) մշակութային համագործակ-

ցության նպատակով այլ պետություններ է գործուղում ստեղծագործական խմբերի, 

անհատ կատարողների, մասնագետների և աջակցում մշակութային համագործակ-

ցության զարգացմանը.  

41) համագործակցում և մասնակցում է հայկական և միջազգային 

մշակութային կազմակերպությունների աշխատանքներին. 

42) սահմանում է մշակույթի բնագավառում բարեփոխումների 

ուղղություններն ու ապահովում դրանց իրականացումը.  

43) իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում իրականացնում է 

իր ենթակայության ոչ առևտրային կազմակերպությունների, ինչպես նաև առևտրային 

կազմակերպությունների բաժնետոմսերի և բաժնեմասերի կառավարումը, իր 

ենթակայության կազմակերպություններում կատարում է ֆինանսատնտեսական ու 

արտադրական գործունեության փաստաթղթային ուսումնասիրություններ և 

վերստուգումներ (աուդիտ), իրականացնում վերահսկողություն բյուջետային 

միջոցների ծախսման և պետության սեփականություն համարվող գույքի արդյունավետ 

օգտագործման նկատմամբ. 

 44) սահմանում է մշակույթի բնագավառներում գիտատեխնիկական 

զարգացման ուղղությունները, աջակցում համապատասխան ոլորտների 

կազմակերպությունների տեխնիկական վերազինմանը.  

45) ապահովում է ոլորտի տեղեկատվական համակարգերի և 

տեխնոլոգիաների զարգացումը, մեթոդական ու խորհրդատվական ծառայությունների 

մատուցումը, ինչպես նաև մշակույթի պետական նպատակային ծրագրերին 

համապատասխան՝ տեղեկատվական, գիտահանրամատչելի, գիտամեթոդական, 

ուսումնական, գիտական, վերլուծական և այլ բնույթի նյութերի հրապարակումը.  

46) ապահովում է փառատոների, ցուցահանդեսների, ցուցահանդես 

վաճառքների, աճուրդների, գիտաժողովների, համաժողովների, սեմինարների (այդ 

թվում` համահայկական և միջազգային) և այլ միջոցառումների կազմակերպում. 

47)  կրթության, գիտության  և մշակույթի բնագավառներում իրենց վաստակով 

նշանավոր անձանց և արվեստագետներին ներկայացնում է պետական պարգևների, 

մրցանակների, պատվավոր կոչումների, թատրոններին՝ ակադեմիական կոչման, 

սահմանում և շնորհում է նախարարության հատուկ պարգևներ.  

48) Արցախի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում 

առաջարկություններ պետական կազմակերպություններ ստեղծելու և իր 



78 

 

ենթակայությանը հանձնված պետական կազմակերպությունները պատմական, 

հասարակական, քաղաքական, մշակույթի, արվեստի, գիտության նշանավոր 

գործիչների և անձանց անուններով կոչելու վերաբերյալ.  

49) ստեղծում և ներդնում է վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների 

(հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն) վարման համակարգ ու համապատասխան 

գրանցամատյանների միջոցով մշակույթի բնագավառում վարում վարչական 

վիճակագրությունը, իրականացնում մշակութային կազմակերպությունների 

հաշվառումը.  

50) ապահովում է մշակութային քաղաքականության քարոզչությունը 

զանգվածային տեղեկատվության միջոցներով.  

51) իրականացնում է մշակույթի բնագավառի ծրագրային ու 

գիտամեթոդական ապահովումը, մշակում և հաստատում է մշակույթի բնագավառի 

ղեկավար կադրերի մասնագիտական որակավորման չափանիշները. 

52) հսկողություն է իրականացնում իր գործունեության ոլորտներին առնչվող՝  

Արցախի Հանրապետության կառավարության տվյալ տարվա գործունեության 

միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների կատարման ընթացքի նկատմամբ, 

ինչպես նաև՝ կրոնական թեմաներով գրականության և ծիսական նշանակության 

առարկաների արտադրության, ներմուծման և վաճառքի նկատմամբ. 

53) պետական կառավարման տարածքային մարմինների հետ համատեղ 

ապահովում է պետական մշակութային տարածքային քաղաքականության 

իրականացումը.  

54) նախքան կրոնական կազմակերպության պետական ռեգիստրի 

կենտրոնական մարմնի կողմից օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցման 

ստացումը` կրոնական կազմակերպության ներկայացրած համապատասխան 

փաստաթղթերի հիման վրա տալիս է փորձագիտական եզրակացություն.  

55) ապահովում է ազգային փոքրամասնությունների և կրոնական 

կազմակերպությունների` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

կարգավորվող հարաբերությունների համակարգումն ու վերահսկողությունը. 

 56) տալիս է առաջարկություններ ոլորտի զարգացման ու համակարգի 

գործունեության արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ.  

 57) իրականացնում է պատմամշակութային բնագավառում օրենքով 

նախատեսված գործունեության տեսակների լիցենզավորումը, լիցենզավորման 

պայմանների կատարման հսկողությունը. 

58) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում հուշարձանների պետական հաշվառման, պահպանության, 

ուսումնասիրման, ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և օգտագործման 

գիտամեթոդական կարգը և իրականացնում այդ աշխատանքները. 

59) պետական վերահսկողություն է ապահովում հուշարձանների 

պահպանության և օգտագործման մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրության 

պահանջների կատարման նկատմամբ. 

60) արձակում է կարգադրագրեր` ուղղված պատմամշակութային 

հուշարձանների ամրակայման, նորոգման, վերականգնման, վերակառուցման, 

հուշարձանների պահպանական գոտիներում իրականացվող աշխատանքների 

ընթացքում օրենքի պահանջների խախտման կապակցությամբ աշխատանքների 

դադարեցմանը կամ արգելմանը, ինչպես նաև օրենքի այլ պահանջների կատարման 

ապահովմանը կամ դրանց խախտումների կանխարգելմանը. 

61) իրականացնում է պետական սեփականություն համարվող և 

չօգտագործվող հուշարձանների տնօրինումը, կատարում դրանց ամրակայման, 

վերականգնման և բարեկարգման աշխատանքները. 

62) գրանցում և վերահսկում է հուշարձանի նկատմամբ սեփականության 

իրավունքի և օգտագործման ձևի փոփոխումները.  

63) միջազգային նորմերի սահմաններում հաշվառում և ուսումնասիրում է 

Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվող հայկական հուշարձանները, 

նպաստում դրանց պահպանմանը.  
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64) ստեղծում է պատմամշակութային արժեքների գիտատեղեկատու 

շտեմարան, հրատարակում գրացուցակներ (կատալոգներ), ուսումնական, 

գիտահետազոտական, ճանաչողական նպատակներով ապահովում հուշարձանների և 

դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիությունը. 

65) վարում է հուշարձանների պետական հաշվառումը (կադաստրը).  

66) կազմում և սահմանված կարգով հաստատում է հուշարձանների 

պահպանական գոտիների նախագծերը և սահմանում դրանց պահպանության ռեժիմը 

և դրա պահպանման վերաբերյալ վերահսկողություն իրականացնում.  

67) մշակում, ընդունում և հաշվառում է հուշարձանների պահպանության, 

օգտագործման, ուսումնասիրման, գիտանախագծային և գիտավերականգնման ու 

դրանց ուղեկցող աշխատանքների նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերը. 

 68) առաջարկություն է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն` հուշարձանները պետական ցուցակում ընդգրկելու և 

պատմամշակութային արգելոց ստեղծելու վերաբերյալ. 

 69) Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով 

համաձայնություն կամ մասնագիտական եզրակացություն է տալիս հուշարձաններ 

ունեցող բնակավայրերի, դրանց հատվածների հատակագծման, կառուցապատման, 

ինչպես նաև հուշարձան համարվող առանձին շինությունների և համալիրների 

ամրակայման, վերականգնման, փոփոխման և բարեկարգման նախագծերի 

վերաբերյալ, դրանց իրականացման ընթացքում վերահսկում հուշարձանների 

անվթարության և միջավայրի պահպանության ապահովումը. 

 70) թույլտվություն է տալիս հուշարձանների հետախուզման և պեղման 

աշխատանքների համար, գրանցում դրանք և վերահսկում դրանց կատարման 

ընթացքը.  

71) արգելում կամ դադարեցնում է հուշարձանի պեղման, ամրակայման, 

նորոգման, վերականգնման, ինչպես նաև շինարարական, գյուղատնտեսական և այլ 

աշխատանքները, եթե դրանք վնասել են կամ դրանց շարունակումը կարող է վնասել 

հուշարձանը կամ դրա պահպանական գոտին.  

72) նպաստում է ոչ պետական սեփականություն համարվող հուշարձանների 

պահպանական միջոցառումների իրականացմանը. 

73) իր ենթակայության հիմնարկների և կազմակերպությունների նկատմամբ 

իրականացնում է հսկողություն և ընդհանուր կառավարում. 

74) ընդունում է իր ենթակայության հիմնարկների և կազմակերպությունների 

աշխատողների որակավորման ստուգման, ատեստավորման կարգերը, իրականա-

ցնում որակավորման ստուգումը և ատեստավորումը.  

75) սահմանում է իր ենթակայության կազմակերպությունների կողմից 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացվող ձեռնարկատիրական 

գործունեության ծառայությունների ցանկերը և սակագները. 

76) Արցախի Հանրապետության օրենքներով և Արցախի  Հանրապետության 

կառավարության որոշումներով սահմանված այլ լիազորությունների իրականացում: 

 

3. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

10. Նախարարությունը  գլխավորում և նախարարության համակարգի մեջ 

մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների  գործունեությունը 

կառավարում է  Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի 

նախարարը (այսուհետ` նախարար), որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից 

ազատում է Արցախի Հանրապետության Նախագահը` Արցախի Հանրապետության  

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Նախարարն ունի տեղակալ (տեղակալներ), 

որին (որոնց) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

11. Նախարարն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի Հանրապետության  միջազգային 

պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով: 
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12. Նախարարն իրականացնում է նախարարությանը վերապահված 

խնդիրներն ու  գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում  

քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի և 

հեռանկարային զարգացման ապահովման համար: 

13. Նախարարը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահին: 

14. Նախարարը՝  

1) իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով  ընդունում  և հրապարակում է  

ենթաօրենսդրական իրավական ակտեր. 

2)  ղեկավարում, համակարգում և վերահսկում է  նախարարության 

համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների ընթացիկ 

գործունեությունը, պատասխանատու  է  նախարարության առջև դրված խնդիրների ու 

գործառույթների իրականացման համար. 

3) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ 

նախատեսված նախարարության գործունեության բնագավառներին, նպատակներին 

ու խնդիրներին համապատասխան` նախարարը գործունեության հիմնական 

ուղղությունների վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի 

Հանրապետության Նախագահին  և  կառավարություն.           

4) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ և տալիս 

ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության կամ 

նախարարության անունից, ինչպես նաև տալիս է  Արցախի Հանրապետության կամ 

նախարարության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

5) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

նշանակումներ է կատարում նախարարության քաղաքացիական ծառայության 

պաշտոններում, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսանքի և 

կարգապահական տույժի միջոցներ. 

6) աշխատակազմի ղեկավարի և նախարարության համակարգում գործող 

պետական մարմնի ղեկավարի նկատմամբ խրախուսանքի և կարգապահական տույժի 

միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ առաջարկություն է ներկայացնում Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն. 

7) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականներին, 

մամուլի քարտուղարին, օգնականներին և  ռեֆերենտներին. 

8) օրենքին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է 

նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

իրավասությունների սահմանները. 

9) կատարում  աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների  միջև. 

10) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորության 

սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում նախարարության 

աշխատակազմի ղեկավարի, նախարարության աշխատակազմի առանձնացված 

ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև նախարարության 

ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

ղեկավարների` Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող 

հրամանները, հրահանգները, հանձնարարագրերը, կարգադրությունները և 

ցուցումները. 

11) լսում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի գործունեության մասին տարեկան 

հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության 

ստուգման արդյունքները, հաստատում նախարարության աշխատակազմի տարեկան 

պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական 

հաշվետվությունների արժանահավատության վերստուգման արդյունքները. 

 12) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության աշխատակազմին 

ամրացված պետական սեփականության պահպանության ու օտարման նկատմամբ, 
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ինչպես նաև նախարարության կողմից պետական գույքի տնօրինման, տիրապետման 

և օգտագործման նկատմամբ. 

13) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը.  

14) Արցախի Հանրապետության կառավարության  հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության համակարգի աշխատողների թիվը.  

15) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ.  

16) ստեղծում է խորհրդակցական մարմիններ.  

17) տրամադրում է արձակուրդ նախարարի տեղակալներին և 

նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքային  օրենսդրությանը և դրանով սահմանված կարգին 

համապատասխան.  

18) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված լիազորություններ: 

15. Նախարարի բացակայության դեպքում նրա հանձնարարությամբ 

նախարարի պարտականությունները կատարում է նախարարի տեղակալը 

(տեղակալներից մեկը): 

16. Նախարարի տեղակալը՝ 

1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները` 

նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման` իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում. 

2) իր լիազորությունների սահմաններում համակարգում է նախարարության` 

իրեն հանձնարարված բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար 

անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը` նախարարության աշխատակազմի  

կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով` տալով 

ցուցումներ ու հանձնարարականներ. 

3) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` 

իրականացնում է իրեն  հանձնարարված բնագավառների` նախարարության 

համակարգի մարմիններին  որոշակի հանձնարարականների և առաջադրանքների 

սահմանում, դրանց կատարման նկատմամբ վերահսկողություն. 

4) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ 

քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները. 

5) համակարգում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում 

նախարարության համակարգի մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների 

մասնագիտական ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ 

վերլուծությունը. 

6) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ. 

7) իրեն հանձնարարված բնագավառներում համակարգում է համապատաս-

խան զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները. 

8) պարբերաբար նախարարին է ներկայացնում տեղեկատվություն իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ. 

9) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի 

հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և 

արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին. 

10) նախարարին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է 

առաջարկություններ  նրանց իրավասությանը վերաբերող հարցերի մասին. 

11) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է  այլ գործառույթներ: 

 

4. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

 

17. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը 

նախարարության (այդ թվում` նրա կազմում գործող գործակալությունների ու 
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տեսչությունների)` օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ 

վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես 

նաև քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նախարարության 

մասնակցության ապահովումն է: 

18. Նախարարության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ 

չունեցող կազմակերպություն է, որը Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ, ենթակա է 

հաշվառման իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից: 

19. Նախարարության աշխատակազմը գործում է Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքի, «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» 

օրենքի, այլ օրենքների ու իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերի և սույն կանոնադրության հիման վրա: 

20. Նախարարության աշխատակազմը իր իրավասության սահմաններում 

Արցախի Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային 

և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

21. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության 

զինանշանի պատկերով և իր` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

22. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: 

23. Նախարարության աշխատակազմը չի կարող իրականացնել 

ձեռնարկատիրական գործունեություն: Նախարարության աշխատակազմի կատարած 

գործառնությունների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն 

պետական տուրք`օրենքով սահմանված չափով և կարգով: 

24. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարության 

աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև նախարարության 

լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները 

կատարվում  են «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

25. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար 

պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը: 

26. Նախարարության աշխատակազմի անվանումն է` «Արցախի 

Հանրապետության  կրթության, գիտության և մշակույթի  նախարարության 

աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ: 

27. Նախարարության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` քաղաք 

Ստեփանակերտ, Թումանյան փողոց 48: 

 

5. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

 

28. Նախարարության աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով  

ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքների միջոցով 

ձեռք բերված և աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը 

հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային իրավունքները), որը 

հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի Հանրապետության կառավարության  

որոշմամբ նախարարության աշխատակազմին կարող է վերապահվել նաև պետական 

բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավասություն: 

29. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ վերցնելու նախարարության աշխատակազմի գույքը: 

30. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ 

իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով 

իր գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան`  

օգտագործելու,  տիրապետելու և տնօրինելու իր գույքը: 
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6. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 

31. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են նրա 

կառուցվածքային ստորաբաժանումները (վարչություններ, բաժիններ) և 

առանձնացված ստորաբաժանումները (գործակալություններ,  տեսչություններ): 

32. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում-

ների կանոնադրությունները հաստատում է նախարարը: 

33. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյունը` նախարարի ներկայացմամբ: 

34. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում` նաև Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ, իրականացնող նախատեսված  ծառայություններ մատուցող, 

վերահսկողական գործառույթներ իրականացնող և պատասխանատվության միջոցներ 

կիրառող մարմին է: 

35. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

իրականացնում է նաև նախարարության աշխատակազմի առանձին գործառույթներ 

կամ դրանց մի մասը և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից: 

36. Առանձնացված ստորաբաժանումն իրավունք ունի Արցախի 

Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային ու անձնական 

ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես 

գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

37. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և նախարարության 

աշխատակազմի ու իր` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: 

 

7. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

38. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում  են 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը և նախարարը` օրենքով և սույն 

կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում: 

Նախարարության աշխատակազմը ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավարը, որին օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից 

ազատում է Արցախի Հանրապետության  կառավարությունը:                                                                                 

Աշխատակազմի ղեկավարը ունի տեղակալ որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից 

ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

39. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ 

1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի 

գործունեությունը. 

2) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կանոնադրությունը և 

դրանում կատարվող փոփոխությունները. 

3) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և 

չափը. 

4) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը. 

5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 

օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

40. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական 

ակտերով, նախարարի հրամաններով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 

լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի 

ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ 

իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումների և 

նախարարի հրամանների, սույն կանոնադրության պահանջները  չկատարելու կամ ոչ 

պատշաճ կատարելու համար: 
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41. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված 

կարգով  գույքային  պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը 

պատճառված գույքային վնասի համար: Նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավարի լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ  

պատճառված նյութական վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու 

համար: 

42. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել  

հիմնադրի, նախարարի` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող 

որոշումները,  կարգադրությունները,  հրամաններն ու հրահանգները: 

43. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի  բացակայության կամ  

պաշտոնական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան 

փոխարինում է աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը՝ նախարարի հրամանով: 

44. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը` 

1) առանց լիազորագրի իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս  

Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր  լիազորության 

սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող, 

տալիս է լիազորագրեր` դատարանում գործը վարելու և  դատավարական այլ 

գործողություններ իրականացնելու համար. 

2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով հիմնադրի կողմից և սույն 

կանոնադրությամբ  սահմանված կարգով տնօրինում է նախարարության 

աշխատակազմին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները. 

3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության 

անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր. 

4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր  լիազորությունների 

սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից) 

ազատում է նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողներին  և 

տեխնիկական աշխատողներին, նրանց  նկատմամբ կիրառում խրախուսանքի ու 

կարգապահական տույժի միջոցներ. 

5) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության  դասային աստիճաններ. 

6) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս  պարտադիր 

կատարման համար ցուցումներ. 

7) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության 

աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան  հաշվեկշիռը, այդ 

թվում` ապահովում է  նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական 

հաշվառումը վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, 

նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի 

տարեկան պահպանման ծախսերի  նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան 

ֆինանսական հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է 

ձեռնարկում ստուգումներով  հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների 

վերացման համար. 

8) նախարարին ներկայացնում է  առաջարկություններ նախարարության  

աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ. 

9) կազմակերպում է նախարարության բյուջեի նախագծի նախապատրաստա-

կան աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը. 

10) կազմակերպում է նախարարությունում քննարկումների և 

խորհրդակցությունների անցկացումը. 

11) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված 

ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

12) նախարարի ստորագրմանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները, 

ինչպես նաև կարգադրությունները. 
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13) ապահովում է համագործակցությունը Արցախի Հանրապետության 

պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

14) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները. 

15) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն  

կանոնադրությամբ  նախատեսված այլ լիազորություններ: 

45. Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը` 

1) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է աշխատակազմի 

գործունեությունը` աշխատակազմի իրեն հանձնարարված ոլորտում վերահսկո-

ղության քաղաքականության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքների 

իրականացումը` աշխատակազմի կառուցվածքային ու առանձնացված ստորաբաժա-

նումների միջոցով` տալով ցուցումներ ու հանձնարարականներ. 

2) աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է 

աշխատակազմի ղեկավարի մոտ քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները. 

3) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ և 

իրեն հանձնարարված ոլորտներում համակարգում է համապատասխան զարգացման 

ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները. 

4) պարբերաբար աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում 

տեղեկատվություն իրեն հանձնարարված ոլորտներում աշխատանքների 

իրականացման ընթացքի մասին.  

5) ապահովում է իրեն հանձնարարված ոլորտներում աշխատակազմի 

ղեկավարի հրամանների և ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և 

արդյունքների մասին տեղեկացնում աշխատակազմի ղեկավարին. 

6) նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ 

իրականացնում է այլ գործառույթներ: 

   46. Նախարարության աշխատակազմի  գլխավոր հաշվապահը ղեկավարում է 

նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական 

ծառայությունները, գործում է նախարարության աշխատակազմի  ղեկավարի 

անմիջական ենթակայությամբ և  իրականացնում «Գանձապետական համակարգի 

մասին» օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունները: 

47. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահը  

պատասխանատու է  հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախարարության 

աշխատակազմի ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, 

պարտադիր վճարների  հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար: 

 

8. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ  

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

48. Նախարարության աշխատակազմը Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և 

համապատասխան մարմիններին ներկայացնում է ֆինանսական, հարկային, 

պարտադիր վճարների մասին և վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ,  

հայտարարագրեր: 

49. Նախարարության աշխատակազմի գործունեության տարեկան 

ֆինանսական  հաշվետվությունների հավաստիությունը  կարող է ենթարկվել 

աուդիտի (վերստուգման)` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

կարգով: 

 

9.  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ  

ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 

 

50.Նախարարության աշխատակազմի  վերակազմակերպման և նրա 

գործունեության դադարման  կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 26-ի N 126-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

 ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

 

 

1. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

1. Վարչություններ 

1) Կրթության և գիտության վարչություն 

2) Մշակույթի վարչություն 

 

2. Բաժիններ 

1) Ֆինանսատնտեսական բաժին 

2) Ընդհանուր բաժին  

3) Լիցենզավորման և իրավաբանական բաժին 

 

                             2. ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ   ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ  

 

  1. Տեսչություններ 

1) Կրթության պետական տեսչություն 

2) Լեզվի տեսչություն 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

26 հունիսի 2020թ.                                                          N 127-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի N 46-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

հունիսի 17-ի N 95-Ն որոշումը՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի 

հոկտեմբերի 12-ի «Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության կանոնադրությունը 

և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի  14-ի N 457-Ն 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 46-Ն որոշմամբ հաստատված 

NN 1 և 2 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն               

NN 1 և 2 հավելվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 26-ի N 127-Ն որոշման 
 

«Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության 

 կառավարության  2017 թվականի  

հոկտեմբերի 12-ի N 46-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարարությունը (այսուհետ` նախարարություն) գործադիր 

իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ 

իր իրավասությանը վերապահված բնագավառներում Արցախի Հանրապետության 

կառավարության քաղաքականությունը: 

2. Նախարարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով: 

3. Նախարարության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի 

Հանրապետության օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

հրամանագրերով և կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշումներով, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերով: 

4. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան և դրանցով իրեն 

վերապահված լիազորությունների շրջանակներում: 

5. Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի 

պատկերով ու իր անվանմամբ հայերեն կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: Նախարարությունը կարող է ունենալ Արցախի 

Հանրապետության զինանշանի պատկերով իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով կլոր 

կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

6. Նախարարության համակարգը կազմված է նախարարից, նախարարի 

տեղակալներից, խորհրդականներից, մամուլի քարտուղարից, օգնականներից և 

ռեֆերենտներից, նախարարության աշխատակազմից, տարածքային 

ստորաբաժանումներից, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական 

մարմիններից, նախարարության ենթակայությանը հանձնված 20 տոկոսից ավելի 

պետական բաժնեմաս ունեցող բաժնետիրական ընկերություններից, ինչպես նաև 

նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություններից: 

7. Նախարարության անվանումն է` 

հայերեն լրիվ անվանումը`  

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարարություն, 

ռուսերեն լրիվ անվանումը` Министерство экономики и производственных 

инфраструктур Республики Арцах, 

անգլերեն լրիվ անվանումը` Ministry օf Economy and industrial infrastructures of 

the Republic of Artsakh: 
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Նախարարության գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20-ի փողոց, N 1: 

  

II. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

  

8. Նախարարության խնդիրներն են ` 

1) իր իրավասության սահմաններում էկոնոմիկայի, տրանսպորտի, էներգետի-

կայի, կապի և քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառների գործունեության 

պետական կառավարումը, կարգավորումը, ինչպես նաև այդ բնագավառների 

պետական քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը. 

2) իր իրավասության սահմաններում  էկոնոմիկայի,  տրանսպորտի, 

էներգետիկայի, կապի և քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառների նորմատիվ 

իրավական ակտերի կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը. 

3) իր իրավասության սահմաններում  էկոնոմիկայի, տրանսպորտի, էներգետի-

կայի, կապի և քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառներում մոբիլիզացիոն 

ծրագրերի մշակումն ու արտակարգ իրավիճակներում գործող տրանսպորտային 

միջոցների, էլեկտրոնային հաղորդակցության և ցանկացած այլ ցանցերի և կապի այլ 

միջոցների գործունեության համակարգումը. 

4) էկոնոմիկայի բնագավառում՝ 

ա. մրցակցային տնտեսության զարգացման պայմանների ապահովումը,  

բ. գործարարության և ներդրումների համար բարենպաստ և միջազգային 

մակարդակով մրցունակ միջավայրի ապահովումը,  

գ. արդյունաբերության մրցունակության բարձրացումը և արտահանման 

խթանումը,  

դ. առևտրի համար բարենպաստ միջավայրի ապահովումը,                

ե. որակի ենթակառուցվածքների զարգացումը,  

զ. սպառողների շահերի պաշտպանության համակարգի զարգացումը, 

է. մտավոր սեփականության պաշտպանության քաղաքականության մշակումը,  

ը. տարածքային տնտեսական զարգացումը, 

թ.պետություն-մասնավոր գործընկերության զարգացումը. 

5) տրանսպորտի բնագավառում՝ 

ա. տրանսպորտի համակարգում տեղեկատվության համակարգումը, 

վերլուծությունը և կանխատեսումը, 

բ. տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

հետ տրանսպորտի բնագավառում գործունեության համակարգումը, 

գ. տրանսպորտի համալիր զարգացման, ամբողջական, արդյունավետ, 

անվտանգ և որակյալ գործունեության կազմակերպման ապահովումը, 

դ. ուղևորափոխադրումների միասնական համակարգի կազմակերպումը, 

ե. տրանսպորտի շահագործման անվտանգության նկատմամբ հսկողության 

իրականացման ապահովումը. 

6) էներգետիկայի բնագավառում՝ 

ա. Արցախի Հանրապետության էներգետիկ անկախությանը նպաստելը, այդ 

թվում` ներկրվող և տեղական էներգետիկ պաշարների տարատեսակումը 

և արտադրական հզորությունների առավելագույն օգտագործման ապահովումը, 

բ. էներգետիկայի բնագավառում մրցակցության և արդյունավետ 

գործունեության խթանումն ու մրցակցային միջավայրի զարգացման համար 

անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը, 

գ. էներգետիկական շուկաների ընդլայնման ապահովումը, 

դ. էներգետիկայի բնագավառում ներդրումների համար բարենպաստ 

պայմանների ապահովումը, մասնավոր հատվածի կայացմանն ու զարգացման 

նպաստումը. 

7) կապի բնագավառում՝ 
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ա. տեղեկատվական ռեսուրսների և ծառայությունների, տեղեկատվական 

համակարգերի, տեխնոլոգիաների և դրանց ապահովման միջոցների շուկայի 

ձևավորման աջակցությունը, 

բ. Արցախի Հանրապետության տարածքում էլեկտրոնային հաղորդակցության 

զարգացմանը նպաստելը, 

գ. Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքում էլեկտրոնային 

հաղորդակցության ծառայությունների հասանելիության ապահովումը, 

դ. Արցախի Հանրապետությունում էլեկտրոնային հաղորդակցության 

ծառայությունների մատուցման նպատակով էլեկտրոնային հաղորդակցության 

բնագավառի զարգացմանը խթանելը, 

ե. ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմանը և ծառայությունների 

տեսականու ավելացմանը խթանելը և ենթակառուցվածքների բնագավառում 

ներդրումների տնտեսապես արդյունավետ օգտագործմանը նպաստելը. 

8) քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառում՝ 

ա. թռիչքային անվտանգության և արդյունավետության, օդային տարածքի 

օգտագործման պետական քաղաքականության հիմնադրույթների, միջազգային օդային 

հաղորդակցություններին վերաբերող միջազգային համաձայնագրերի 

նախապատրաստումը, քննարկումը և սահմանված կարգով Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը, քաղաքացիական ավիացիայի 

բնագավառի միջազգային կազմակերպություններում Արցախի Հանրապետությունը 

ներկայացնելը, 

բ. քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառի պետական կառավարման 

իրականացումը, քաղաքացիական ավիացիայի և ոչ ռազմական պետական 

ավիացիայի գործունեության, օդային երթևեկության սպասարկման, ինչպես նաև 

ավիացիայի բնագավառում շահագործվող վերգետնյա միջոցների և մատուցվող 

ծառայությունների ապահովության ու անվտանգության կանոնակարգումը և 

վերահսկողությունը` Արցախի Հանրապետության օրենսդրության և Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի պահանջներին նրանց 

համապատասխանությունն ապահովելու համար և օդանավակայանների 

շահագործման, օդային երթևեկության կառավարման, օդերևութաբանական, 

աերոնավիգացիոն տեղեկատվական, տեխնիկական և այլ վերգետնյա 

ծառայություններ մատուցող մարմինների նշանակումն ու դրանց գործունեության 

վերահսկումը` քաղաքացիական ավիացիայում թռիչքային անվտանգության 

ապահովման համար, 

գ. խաղաղ ժամանակ օդային երթևեկության սպասարկման, ինչպես նաև 

«Ավիացիայի մասին» օրենքով սահմանված կարգով քաղաքացիական ավիացիայի 

աերոնավիգացիոն հեռահաղորդակցության ծառայությունների և աերոնավիգացիոն 

տեղեկատվության ծառայությունների կանոնակարգումը, 

դ. քաղաքացիական ավիացիայում մանրամասն ու համապարփակ 

կանոնակարգերի հաստատումն ու ներդրումը, ընթացակարգերի կանոնակարգումը, 

Արցախի Հանրապետության օդային տարածքի օգտագործման սահմանափակումների 

ու արգելքների սահմանումը` ռազմական ավիացիային առնչվող մասով` դրանք 

համաձայնեցնելով Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 

հետ, 

ե. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

ավիացիայի համակարգում գործունեություն իրականացնելու համար 

համապատասխան սերտիֆիկատներ, լիցենզիաներ, վկայականներ և 

թույլտվություններ տալը, օդանավերի թռիչքային պիտանիության, աերոնավիգացիոն 

միջոցների ու այլ ավիացիոն սարքավորումների, թռիչքային անձնակազմերի, օդային 

երթևեկության կարգավարների և օդանավերի տեխնիկական սպասարկման 

անձնակազմերի վկայականների տալն ու վավերացումը, անհրաժեշտության դեպքում` 

համապատասխան փորձագետների և մասնագետների ներգրավմամբ, 

զ. քաղաքացիական ավիացիայի համակարգում գործունեություն 

իրականացնող բոլոր շահագործողների, կազմակերպությունների ու ընկերությունների 
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շարունակական վերահսկողությունը և դրանց կողմից կատարվող աշխատանքների ու 

մատուցվող ծառայությունների որակի վերահսկողության տեսչական ստուգումների 

անցկացումը` միջազգային չափանիշներին և կանոնակարգերին 

համապատասխանության ապահովման նպատակով, 

է. Արցախի Հանրապետության տարածքում պատահարների և միջադեպերի 

մասնագիտական քննությունը (պատահարների և միջադեպերի քննություն), այլ 

պետությունում` Արցախի Հանրապետությունում գրանցված կամ Արցախի 

Հանրապետության շահագործողի կողմից շահագործվող օդանավի հետ կապված նման 

քննությանը մասնակցությունը, ապահովության հարցերում առկա միտումների 

վերլուծությունը և ավիացիոն գործունեություն իրականացնողներին հետագա 

վթարների կանխարգելման նպատակով համապատասխան տեղեկատվության 

մատուցումը, Արցախի Հանրապետության տարածք թռիչքներ իրականացնող այլ 

պետությունների օդանավերի տեսչական ստուգումների անցկացումը, 

ը. Արցախի Հանրապետության ավիացիոն անվտանգության ազգային ծրագրի 

ներդրումը և վարումը, 

թ. Արցախի Հանրապետությունում քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառում 

որոնողական-փրկարարական աշխատանքների համակարգումը, 

ժ. քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառում միջազգային 

կազմակերպությունների կողմից հրապարակված միջազգային ստանդարտների և 

առաջարկվող գործելաձևերի կիրառումը, 

ժա. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական օդանավերի պետական 

ռեգիստրների վարումը, 

ժբ. քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառում գործունեություն 

իրականացնողներից ֆինանսական և արտադրական գործունեությանը վերաբերող 

վիճակագրական բնույթի տվյալների հավաքագրումն ու գնահատումը, հավաքագրված 

տվյալների և տեղեկությունների հիման վրա վարչական վիճակագրական 

ռեգիստրների վարումը, 

ժգ. առևտրային նպատակներով իրականացվող օդային փոխադրումների 

թույլտվություններ տալը, թռիչքային անվտանգության ապահովման նպատակով նման 

փոխադրումների նկատմամբ տեխնիկական, ֆինանսական և այլ պահանջների ու 

պայմանների սահմանումը, թռիչքների շահագործման և քաղաքացիական ավիացիայի 

բնագավառի գործունեության դադարեցումը և (կամ) կասեցումը և (կամ) փոփոխումը, 

եթե նման շահագործումը կամ գործունեությունը վտանգում է թռիչքային 

անվտանգությունը կամ չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին և 

կանոնակարգերին, 

ժդ. տրված թույլտվության` Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերով (համաձայնագրերով) իրականացվող օդային 

հաղորդակցությունների, պայմանների սահմանումը, ինչպես նաև կիրառվող 

սակագների ու չվերթների ծրագրերի հաստատումը` համաձայնագրերով կամ տրված 

թույլտվությամբ նախատեսված ծավալով, 

ժե. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ 

խնդիրների իրականացումը: 

  

III. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

  

9. Նախարարությունը նշված խնդիրների իրականացման համար Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` ըստ բնագավառների, 

իրականացնում է հետևյալ գործառույթները` 

1) իր իրավասությունների սահմաններում էկոնոմիկայի, տրանսպորտի, 

էներգետիկայի, կապի և քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառներին վերաբերող 

իրավական ակտերի մշակումը, Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով էկոնոմիկայի, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի և 

քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառների գործունեությունը կարգավորող 

գերատեսչական ակտերի ընդունումը. 
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2) բնագավառին հատկացված բյուջետային միջոցների արդյունավետ 

օգտագործման ապահովումը և վերահսկումը. 

3) միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների 

կողմից ֆինանսավորող ծրագրեր իրականացնող գրասենյակների հետ իր 

իրավասության սահմաններում համագործակցությունը. 

4) իր իրավասությունների սահմաններում՝ պետական մասնակցությամբ 

առևտրային կազմակերպություններում մասնակցի (բաժնետիրոջ) լիազորությունների 

իրականացումը, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ու 

պետական հիմնարկների կառավարումը. 

5) իր իրավասության սահմաններում հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 

ամենամյա ծրագրերի մշակմանը մասնակցությունը.                                             

6) իր իրավասության սահմաններում տրանսպորտի բնագավառում և 

փոստային կապի ոլորտում օրենքով նախատեսված գործունեության առանձին 

տեսակների լիցենզավորումը. 

7) էկոնոմիկայի բնագավառում՝ 

ա. իրականացնում է տնտեսական հետազոտություններ, ցուցանիշների 

հավաքագրում, վերլուծություններ ու գնահատումներ և դրանց արդյունքների հիման 

վրա մշակում է տնտեսական քաղաքականություն, մշակում է գլոբալ 

մարտահրավերներին համապատասխան երկարաժամկետ ոլորտային զարգացման 

ծրագրեր. 

բ. առաջարկություններ է ներկայացնում սոցիալական, ֆինանսական, 

տարածքային տնտեսական, բյուջետային,  սակագնային, հարկային և ոչ հարկային 

եկամուտների քաղաքականության վերաբերյալ. 

գ. մշակում և իրականացնում է ձեռներեցության, այդ թվում` փոքր և միջին 

ձեռնարկատիրության զարգացման քաղաքականությունը. 

դ. մշակում է «պետություն-մասնավոր հատված» համագործակցության 

քաղաքականությունը, ձևավորում է պետական և մասնավոր հատվածի 

համագործակցության ոլորտային հարթակներ. 

ե. իր իրավասության սահմաններում վարում է տնտեսության ճյուղերի 

վարչական ռեգիստր. 

զ. մշակում և իրականացնում է արդյունաբերական ներուժի ընդլայնման և 

մրցունակության բարձրացման, արդյունաբերության տեխնոլոգիական վերազինման և 

ինովացիոն լուծումների ներդրման քաղաքականությունը. 

է. մշակում, իրականացնում և համակարգում է որակի ենթակառուցվածքի` 

տեխնիկական կանոնակարգման, համապատասխանության գնահատման, 

ստանդարտացման, չափումների միասնականության ապահովման և 

հավաստագրման ոլորտների պետական քաղաքականությունը, սպառողների 

անվտանգության ապահովման մեխանիզմները. 

ը. մշակում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 

քաղաքականությունը, բացահայտում է գործարար միջավայրի խոչընդոտները և 

առաջարկություններ ներկայացնում դրանց վերացման ուղղությամբ, ձևավորում 

կազմակերպությունների ստեղծմանը և զարգացմանը նպաստող գործարար միջավայր.  

թ. մշակում է կորպորատիվ կառավարման իրավական դաշտը և կանոնները. 

ժ. մշակում է ներդրումների ներգրավման և պաշտպանության 

քաղաքականությունը և օրենսդրական դաշտը, իրականացնում դիտանցում. 

ժա. մշակում և իրականացնում է արտահանման խթանման 

քաղաքականությունը. 

ժբ. մշակում է մտավոր սեփականության պահպանության 

քաղաքականությունը. 

8) տրանսպորտի բնագավառում՝ 

ա. ապահովում է տրանսպորտի համալիր զարգացման, ամբողջական, 

արդյունավետ, անվտանգ և որակյալ գործունեության կազմակերպումը, 

բ. օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է տրանսպորտի 

բնագավառում գործունեության առանձին տեսակների սակագների ձևավորումը, 
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գ. ապահովում է տրանսպորտի շահագործման անվտանգության նկատմամբ 

հսկողության իրականացումը, 

դ. ապահովում է ուղևորատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի երթուղային 

ցանցի բարեփոխման, ուղևորափոխադրումների միասնական համակարգի 

կազմակերպման և ներդաշնակեցման, ավտոկայարանային ծառայությունների 

համալիրի բարելավման և ընդլայնման, ինչպես նաև ուղևորների սպասարկման 

բարելավմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը, 

ե. ապահովում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի հաղորդակցության ուղիների, 

ճանապարհային ցանցի կատարելագործման և ներդաշնակեցման ռազմավարության 

քաղաքականության մշակումը և իրականացումը, 

զ. Արցախի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական 

նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գովազդի մասին Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրության պահպանման, գովազդ տեղադրելու համար վճարի 

հաշվարկման և վճարման նկատմամբ վերահսկողությունը, 

է. հաստոցների, սարքավորումների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի, որոնք 

կարող են որակվել որպես անհատապես որոշվող գույք, ինչպես նաև ինքնագնաց 

ճանապարհաշինարարական, շինարարական և այլ մեքենամեխանիզմների, 

երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների, թռչող և լողացող ապարատների ու 

սարքավորումների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի հաշվառումը, 

ը. իրականացնում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառի իրավական 

ակտերի, լիցենզիաների և միջազգային թույլտվությունների պահանջների կատարման 

նկատմամբ վերահսկողությունը, 

թ. մասնակցում է ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների 

ցանցի զարգացմանը, շինարարությանը, նորոգման ու պահպանման ծրագրերի 

մշակման աշխատանքներին. 

9) էներգետիկայի բնագավառում՝ 

ա. էներգետիկայի բնագավառի կայուն զարգացման, անվտանգության 

ապահովման և էներգամատակարարման հուսալիության ռազմավարական ծրագրերի 

մշակումն ու միջոցառումների կենսագործումը, 

բ. էներգետիկայի բնագավառի վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերի նախագծերի նախապատրաստմանը մասնակցությունը, 

գ. տեղական էներգետիկական պաշարների (հատկապես` 

հիդրոէներգետիկական), էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների արդյունավետ 

օգտագործման տնտեսական ու իրավական մեխանիզմների մշակման և կիրառման 

ապահովումը, 

դ. գիտատեխնիկական առաջընթացի և նոր` էներգաարդյունավետ 

տեխնոլոգիաների ներդրման, կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման 

միջոցառումների իրականացումը, 

ե. էներգետիկայի բնագավառում էներգետիկական շուկաների, այդ թվում` 

տարածաշրջանային, ընդլայնման միջոցառումների մշակումն ու իրականացումը, 

զ. էներգետիկայի բնագավառի և էներգախնայողության ստանդարտացման 

նորմատիվ փաստաթղթերի մշակման (տեխնիկական կանոնակարգեր, ազգային 

ստանդարտներ և այլն) կազմակերպումը և սահմանված կարգով դրանց հաստատումը, 

է. օտարերկրյա պետությունների հետ Արցախի Հանրապետության 

համագործակցության զարգացմանն ուղղված համաձայնագրերի և միջկառավարական 

պայմանագրերի նախագծերի, նպատակային ծրագրերի մշակմանը մասնակցությունը, 

ը. Արցախի Հանրապետության կառավարություն ու միջազգային դոնոր 

կազմակերպություններին` էներգետիկայի բնագավառի զարգացմանն ու 

վերակառուցմանն ուղղված միջազգային վարկային ծրագրերի նախագծերի մշակումը 

և ներկայացումը, հաստատված վարկային ծրագրերն իրականացնող գրասենյակների 

աշխատանքի համակարգումը, 

թ. էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում 

էներգատեղակայանքների անվտանգ շահագործման նկատմամբ օրենքով սահմանված 

կարգով տեխնիկական վերահսկողության իրականացումը, 
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ժ. սահմանված կարգով այլ պետությունների, օտարերկրյա անձանց, ինչպես 

նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ էներգետիկայի բնագավառի 

տնտեսական, ֆինանսական, գիտատեխնիկական և համագործակցության այլ ձևերի 

զարգացման միջոցառումների իրականացումը. 

10) կապի բնագավառում՝ 

ա. էլեկտրոնային հաղորդակցության ոլորտի զարգացման քաղաքականության 

մշակումը և իրականացումը, 

բ. Արցախի Հանրապետության էլեկտրոնային հաղորդակցության 

համընդհանուր ծառայությունների մատուցման քաղաքականության նպատակների 

մշակումը և իրականացումը, 

գ. արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու, ռազմական դրության կամ մեկ այլ 

արտակարգ իրավիճակի պարագայում դրա տևողության ամբողջ ընթացքում 

պատասխանատվության ստանձնում՝ էլեկտրոնային հաղորդակցության բոլոր 

ցանցերի կամ ծառայությունների, կամ դրանցից ցանկացածի շահագործման և 

կառավարման համար, ինչպես նաև տեղեկատվական և փոստային կապի ցանցերի 

գործունեության ապահովումը, համակարգումն ու կառավարումը, 

դ. ռադիոհաճախականության տիրույթի պաշտպանության ու պահպանման 

նորմերի և դրանց կիրառման կարգի սահմանումը և տեխնիկական վերահսկումը, 

ե. ռադիոհաճախականության տիրույթի բաշխումը, օգտագործման որոշակի 

նպատակների համար ռադիոհաճախականության տիրույթի որոշակի հատվածների 

առանձնացումը, 

զ. փոստային կապի և տեղեկատվայնացման ոլորտներում գործող 

լիցենզիաների և նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման նկատմամբ 

վերահսկողությունը, ինչպես նաև կապի և տեղեկատվայնացման ոլորտներում գործող 

կանոնների և նորմերի պահպանման նկատմամբ տեխնիկական վերահսկողությունը, 

է. հեռահաղորդակցության արբանյակների ուղեծրային դիրքի օգտագործման 

պայմանների կարգավորման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը, 

ը. փոստային օբյեկտների դասիչների սահմանումը, 

թ. նամակագրական թղթակցության՝ փոստարկղերից հավաքման 

հաճախականության և փոստային առաքանիների անցման դրամական միջոցների 

փոստային փոխադրությունների իրականացման հսկիչ ժամկետների սահմանումը, 

ժ. էլեկտրոնային հաղորդակցության վերջնակետային սարքավորումների 

արտադրության, ներմուծման, իրացման և օգտագործման նկատմամբ 

վերահսկողությունը. 

11) քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառում՝ 

ա. քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպություններում 

Արցախի Հանրապետության շահերը ներկայացնելը, 

բ. քաղաքացիական օդանավերի պետական ռեգիստրների վարումը, 

գ. օդանավերի թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատներ տալու 

(ճանաչելու), սերտիֆիկատների գործողության ժամկետները երկարաձգելու, 

կասեցնելու կամ դադարեցնելու նպատակով օդանավի թռիչքատեխնիկական և 

ռեսուրսային վիճակի ուսումնասիրումը` դրանց պիտանիությունը որոշելու համար, 

դ. օդանավերի, դրանց սարքավորումների ու արտադրատեսակների 

տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման, ձևափոխման և այլ աշխատանքներ 

կատարող ընկերությունների ու կազմակերպությունների սերտիֆիկացումը, ինչպես 

նաև ինժեներատեխնիկական մասնագետների որակավորումը, 

ե. օդանավերի թռիչքային պիտանիության և տեխնիկական սպասարկման ու 

վերանորոգման սերտիֆիկատների վավերականության ժամանակահատվածում 

դրանց համապատասխանության ստուգումների և վերահսկողության իրականացումը, 

զ. թռիչքատեխնիկական ուսումնասիրությունների և փորձարկումների 

կատարումը` օդանավին հատուկ թռիչքի թույլտվություն տալու նպատակով, երբ 

օդանավին թռիչքային պիտանիության սերտիֆիկատ չի կարող տրվել, 

է. օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով 

քաղաքացիական ավիացիայի համակարգում պետական ու ծառայողական գաղտնիք 
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կազմող տեղեկությունների պաշտպանության իրականացումը և դրանց 

համապատասխան գործավարության կազմակերպումը, 

ը. օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով 

քաղաքացիական ավիացիայի համակարգում զորահավաքային ու քաղաքացիական 

պաշտպանության աշխատանքների իրականացմանը մասնակցությունը և դրանց 

համապատասխան գործավարության կազմակերպումը, 

թ. օդանավ շահագործողի սերտիֆիկատ հատկացնելու համար նախատեսված 

պահանջների սահմանումը և կանոնակարգումը, 

ժ. օդանավ շահագործողի սերտիֆիկատ ունեցող անձանց ավիացիոն 

տեսչական ստուգումների և վերահսկողության իրականացումը, 

ժա. օդային տարածքի օգտագործման պետական կարգավորման 

իրականացումը, 

ժբ. քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառում գործող 

կազմակերպությունների համար պարտադիր կիրառման ենթակա 

հաղորդագրությունների ձևերի ու ցանկի, ինչպես նաև դրանց կիրառման կարգի 

սահմանումը: 

  

IV. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

10. Նախարարությունը գլխավորում է Արցախի Հանրապետության էկոնո-

միկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարը (այսուհետ` նախարար), 

որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության 

Նախագահըֈ 

11. Նախարարն ունի տեղակալ (տեղակալներ), որին (որոնց) պաշտոնի 

նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

Նախարարն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով, 

սույն կանոնադրությամբ, այլ իրավական ակտերով և Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերովֈ 

12. Նախարարն իրականացնում է նախարարությանը վերապահված 

խնդիրներն ու գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում 

քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի և 

հեռանկարային զարգացման ապահովման համարֈ 

13. Նախարարը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահինֈ 

14. Նախարարը՝ 

1) իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընդունում է գերատեսչական իրավական 

ակտեր. 

2) ղեկավարում է նախարարության ընթացիկ գործունեությունը, 

պատասխանատու է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների 

իրականացման համար. 

3) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված 

գործունեության բնագավառներին ու խնդիրներին համապատասխան 

առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության Նախագահին և 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն. 

4) արձակում է հրամաններ և տալիս ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է 

գալիս Արցախի Հանրապետության կամ նախարարության անունից, ինչպես նաև 

տալիս է Արցախի Հանրապետության կամ նախարարության անունից հանդես գալու 

լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

5) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

նշանակումներ է կատարում նախարարության քաղաքացիական ծառայության 

պաշտոններում, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսանքի և 

կարգապահական տույժի միջոցներ. 
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6) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականներին, 

մամուլի քարտուղարին ու օգնականներին. 

7) օրենքին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է 

նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

իրավասության սահմանները. 

8) սահմանում է աշխատանքի բաշխում տեղակալների միջև. 

9) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորության 

սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում նախարարության 

աշխատակազմի ղեկավարի, նախարարության աշխատակազմի առանձնացված 

ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև նախարարության 

ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

ղեկավարների Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող 

հրամանները, հրահանգները, հանձնարարագրերը, կարգադրությունները և 

ցուցումները. 

10) լսում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի գործունեության մասին տարեկան 

հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության 

ստուգման արդյունքները, հաստատում նախարարության աշխատակազմի տարեկան 

պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական 

հաշվետվությունների արժանահավատության վերստուգման արդյունքները. 

11) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության կողմից պետական 

գույքի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման նկատմամբ. 

12) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը. 

13) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

շնորհում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային 

աստիճաններ. 

14) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ. 

15) տրամադրում է արձակուրդ նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված 

կարգին համապատասխան. 

16) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

15. Նախարարի բացակայության դեպքում, նրա հանձնարարությամբ, 

նախարարի պարտականությունները կատարում է նախարարի տեղակալներից մեկըֈ 

16. Նախարարի տեղակալը՝ 

1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները՝ 

նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման՝ իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում. 

2) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է նախարարության իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար 

անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը՝ նախարարության աշխատակազմի 

կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով տալով ցուցումներ 

ու հանձնարարականներ. 

3) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան՝ 

իրականացնում է իրեն հանձնարարված բնագավառների՝ նախարարության 

համակարգի մարմիններին որոշակի հանձնարարականների և առաջադրանքների 

սահմանում, դրանց կատարման նկատմամբ վերահսկողություն. 

4) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ 

քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները. 

5) համակարգում է իրեն հանձնարարված աշխատանքների մասնագիտական 

ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը. 

6) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ. 
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7) իրեն հանձնարարված բնագավառներում համակարգում է 

համապատասխան զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման 

աշխատանքները. 

8) պարբերաբար նախարարին է ներկայացնում տեղեկատվություն իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ. 

9) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի 

հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և 

արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին. 

10) նախարարին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է 

առաջարկություններ նրանց իրավասությանը վերաբերող հարցերի մասին. 

11) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներֈ 

17. Նախարարության առջև դրված խնդիրներն ու գործառույթներն 

արդյունավետ իրականացնելու նպատակով կարող է ստեղծվել նախարարության 

խորհուրդ, որի կազմն ու գործունեության կարգը հաստատում է նախարարը: 

  

V. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

  

18. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարության 

(այդ թվում՝ նրա կազմում գործող տեսչությունների, գործակալությունների)՝ 

օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված 

լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև 

քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նախարարության մասնակցության 

ապահովումն էֈ 

19. Նախարարության աշխատակազմը պետական կառավարչական հիմնարկ է, 

որն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթակա է 

հաշվառման իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմիցֈ 

20. Նախարարության աշխատակազմը գործում է Քաղաքացիական օրենսգրքի, 

«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքի, այլ օրենքների ու 

իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և 

սույն կանոնադրության հիման վրաֈ 

21. Նախարարության աշխատակազմը, իր իրավասության սահմաններում, 

Արցախի Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային 

և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանողֈ 

22. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության 

զինանշանի պատկերով և իր հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներֈ 

23. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռֈ 

24. Նախարարության աշխատակազմը չի կարող իրականացնել 

ձեռնարկատիրական գործունեությունֈ Նախարարության աշխատակազմի կատարած 

գործառույթների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն 

պետական տուրք՝ օրենքով սահմանված չափով և կարգովֈ 

25. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցովֈ Նախարարության 

աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև նախարարության 

լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները 

կատարվում են «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգովֈ 

26. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար 

պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունըֈ 

27. Նախարարության աշխատակազմի անվանումն է՝ «Արցախի 

Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների 

նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկֈ 

28. Նախարարության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է՝ Արցախի 

Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20-ի փողոց, N 1: 
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VI. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

  

29. Նախարարության աշխատակազմի գույքը, օրենքով սահմանված կարգով, 

ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքների միջոցով 

ձեռքբերված և աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը 

հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային իրավունքները), որը 

հաշվառվում է նրա հաշվեկշռումֈ Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշմամբ նախարարության աշխատակազմին կարող է վերապահվել նաև պետական 

բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավասությունֈ 

30. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ վերցնելու նախարարության աշխատակազմի գույքըֈ 

31. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական 

ակտերով և իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով իր 

գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան 

օգտագործելու, տիրապետելու և տնօրինելու իր գույքըֈ 

32. Նախարարության աշխատակազմի գույքի քանակը և արժեքը սահմանվում է 

նախարարի հրամանով: 

  

VII. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

  

33. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը ներառում է նրա 

կառուցվածքային ստորաբաժանումները (վարչություններ և բաժիններ) և 

առանձնացված ստորաբաժանումները (տեսչություններ և գործակալություն)ֈ 

34. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է նախարարըֈ 

35. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը՝ նախարարի ներկայացմամբ: 

36. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում՝ նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված ծառայությունների մատուցման, վերահսկողության գործառույթներ և 

պատասխանատվության միջոցներ կիրառող մարմին է: 

37. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

իրականացնում է նաև նախարարության աշխատակազմի առանձին գործառույթները 

կամ դրանց մի մասը և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունիցֈ 

38. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու 

գույքային ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, 

դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

39. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն ունի 

Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և նախարարության 

աշխատակազմի ու իր՝ հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: 

  

VIII. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

40. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը և նախարարը՝ օրենքով և սույն 

կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններումֈ 

Նախարարության աշխատակազմը ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավարը, որին օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից 

ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունըֈ 
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41. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ 

1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի 

գործունեությունը. 

2) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կանոնադրությունը և 

դրանում կատարում փոփոխություններ. 

3) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և 

չափը. 

4) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը. 

5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 

օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններֈ 

42. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական 

ակտերով, նախարարի հրամաններով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 

լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի 

ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ 

իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումների և 

նախարարի հրամանների, սույն կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ 

պատշաճ կատարելու համարֈ 

43. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված 

կարգով գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը 

պատճառված գույքային վնասի համարֈ Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի 

լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ պատճառված 

նյութական վնասը հատուցելու, պարտականությունները չկատարելու համարֈ 

44. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել 

հիմնադրի, նախարարի՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող 

որոշումները, կարգադրությունները, հրամաններն ու հրահանգներըֈ 

45. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ 

պաշտոնեական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում 

նրան փոխարինում է  աշխատակազմի ստորաբաժանումների ղեկավարներից մեկը՝ 

նախարարի հրամանովֈ 

46. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը՝ 

1) առանց լիազորագրի իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության 

սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող, 

տալիս է լիազորագրեր՝ դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ 

գործողություններ իրականացնելու համար. 

2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով հիմնադրի և սույն կանոնադրությամբ 

սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին ամրացված պետական գույքը, այդ 

թվում՝ ֆինանսական միջոցները. 

3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության 

անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր. 

4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների 

սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից) 

ազատում է նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողներին և 

տեխնիկական սպասարկումն ապահովող աշխատողներին, նրանց նկատմամբ 

կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ. 

5) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր 

կատարման ցուցումներ. 

6) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության 

աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ 

թվում՝ ապահովում է նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական 

հաշվառումը վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, 

նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի 
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տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան 

ֆինանսական հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է 

ձեռնարկում ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման 

համար. 

7) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ նախարարության 

աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ. 

8) կազմակերպում է նախարարության բյուջեի նախագծի նախապատրաստա-

կան աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը. 

9) կազմակերպում է նախարարությունում քննարկումների և խորհրդակցու-

թյունների անցկացումը. 

10) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված 

ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

11) նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները, 

ինչպես նաև կարգադրությունները. 

12) ապահովում է համագործակցությունն Արցախի Հանրապետության 

պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

13) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները. 

14) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններֈ 

47. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը ղեկավարում է 

նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական 

ծառայությունները, գործում է նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի 

անմիջական ենթակայությամբ և իրականացնում «Գանձապետական համակարգի 

մասին» օրենքով իր վրա դրված լիազորություններըֈ 

48. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահը 

պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախարարության 

աշխատակազմի ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, 

պարտադիր վճարների հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու և ներկայացնելու 

համարֈ 

IX. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

49. Նախարարության աշխատակազմն Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և 

համապատասխան մարմիններին ներկայացնում է ֆինանսական, հարկային, 

պարտադիր վճարների մասին և վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ, 

հայտարարագրերֈ 

50. Նախարարության աշխատակազմի գործունեության տարեկան 

ֆինանսական հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել 

վերստուգման (աուդիտի)՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

կարգովֈ 

  

X. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ  

ԵՎ ՆՐԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 

  

51. Նախարարության աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա 

գործունեության դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքովֈ»: 
 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 26-ի N 127-Ն որոշման 
 

«Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության 

 կառավարության  2017 թվականի  

հոկտեմբերի 12-ի N 46-Ն որոշման 
 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

  

 

I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 

  

1. Վարչություններ 

1) Տնտեսական զարգացման վարչություն 

2) Տրանսպորտի վարչություն 

 

2. Բաժիններ 

1) Էներգետիկայի բաժին 

2) Ընդհանուր բաժին 

3) Իրավաբանական բաժին 

4) Կապի, հեռահաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին 

5) Քաղաքացիական ավիացիայի բաժին 

6) Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման բաժին 

  

II. Առանձնացված ստորաբաժանումներ 

1) Էներգետիկայի պետական տեսչություն 

2) Հեռահաղորդակցության հանրապետական գործակալություն 

3) Շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսչություն 

4) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչություն:»: 
 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

26 հունիսի 2020թ.                                                          N 128-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» 

օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ և 9-րդ հոդվածի 1-ին կետերը` Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ   է. 
1. Հաստատել` 

1) Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

զարգացման նախարարության կանոնադրությունը` համաձայն N 1 

հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

զարգացման նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը` համաձայն N 

2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 26-ի N 128-Ն որոշման 
 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

   

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

     

1. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարությունը (այսուհետ` նաև նախարարություն) գործադիր իշխանության 

հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է տարածքային 

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, ընդերքի օգտագործման և 

պահպանության ու անտառների կայուն կառավարման բնագավառներում Արցախի 

Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը: 

2. Նախարարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով:  

3. Նախարարության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքներով: 

4. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությանը, Արցախի Հանրապետության օրենքներին, 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին և այլ իրավական 

ակտերին համապատասխան և դրանցով իրեն վերապահված լիազորությունների 

շրջանակներում: 

5. Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի 

պատկերով և նախարարության հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: Նախարարությունը կարող է 

ունենալ Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով նախարարության 

անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: 

6. Նախարարության համակարգը կազմված է նախարարից, նախարարի 

տեղակալներից, խորհրդականներից, մամուլի քարտուղարից, օգնականներից և 

ռեֆերենտներից, նախարարության աշխատակազմից, նախարարության 

կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմիններից, ինչպես նաև 

նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություններից: 

7. Նախարարության անվանումն է՝ 

1) հայերեն լրիվ անվանումը` Արցախի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և զարգացման  նախարարություն. 

2) ռուսերեն լրիվ անվանումը` Министерство территориального управления и 

развития Республики Арцах. 

3) անգլերեն լրիվ անվանումը` The Ministry of territorial administration and 

development of the Republic of Artsakh: 

8. Նախարարության գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20-ի փողոց, N 1, կառավարության շենք: 

 

2. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

9. Նախարարության նպատակներն են՝ 

1) տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

բնագավառում պետական քաղաքականության մշակումը․ 

2) տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

գործունեության արդյունավետության բարձրացումը. 
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3) վարչատարածքային բարեփոխումների իրականացումը. 

4) վարչատարածքային արդյունավետ բաժանման ապահովման ուղղությամբ 

առաջարկությունների ներկայացումը. 

5) համայնքային ծառայության համակարգի զարգացման ապահովումը․ 

6) շրջանների և համայնքների համաչափ զարգացմանն ուղղված 

նորարարական և ներդրումային ծրագրերի մշակումը. 

7) Արցախի Հանրապետության համայնքներում աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման համակարգի ներդրման վերաբերյալ առաջարկությունների 

մշակումը. 

8) ընդերքի օգտագործման և պահպանության բնագավառների պետական 

քաղաքականության մշակումը և իրականացումը. 

9) Արցախի Հանրապետության ընդերքի  պաշարների ողջամիտ օգտագործման 

ու վերականգնման պետական քաղաքականության ձևավորումն ու կառավարումը. 

10) անտառների կայուն կառավարման` պահպանության, պաշտպանության, 

վերականգնման, անտառապատման և արդյունավետ օգտագործման ոլորտում 

պետական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը: 

10. Նախարարության խնդիրներն են՝ 

1) տեղական ինքնակառավարման ոլորտին առնչվող խնդիրների 

բացահայտումը, դրանց կարգավորմանն ուղղված միջոցառումների (այդ թվում՝ 

իրավական կարգավորում պահանջող) իրականացման ապահովումը. 

2) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև 

փոխհարաբերությունների ապահովումը. 

3) Արցախի Հանրապետության համայնքների զարգացման ռազմավարության 

իրագործման ապահովումը. 

4) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի գործունեության 

արդյունավետության բարձրացման ապահովումը. 

5) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից բնակչությանը 

մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավմանը և այդ ծառայությունների 

հասանելիության ընդլայնմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման ապահովումը. 

6) Արցախի Հանրապետության համայնքներում գործարարության զարգացման 

և ներդրումների ներգրավման համար բարենպաստ միջավայրի ապահովումը. 

7) Արցախի Հանրապետության համայնքներում ենթակառուցվածքների 

զարգացման, ինչպես նաև աղբահանության համակարգի ներդրման ապահովումը. 

8) լիազորությունների ապակենտրոնացման քաղաքականության և դրա 

իրականացման ծրագրերի մշակումը. 

9) Արցախի Հանրապետությունում համայնքային ծառայության համակարգի 

ներդրման և զարգացման ապահովումը. 

10) ընդերքօգտագործման ոլորտում պետական քաղաքականության մշակման 

ու իրականացման ապահովումը, ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման 

սահմանված պահանջների ապահովումը. 

11) ընդերքի ողջամիտ և համալիր օգտագործմանը նպաստելը. 

12) ընդերքի մասին երկրաբանական և այլ տեղեկատվության պետական 

ընդերքաբանական փորձաքննության ապահովումը, երկրաբանական 

տեղեկությունների միասնական համակարգի ստեղծման, վարման և տնօրինման 

ապահովումը. 

13) նախարարության իրավասության սահմաններում ընդերքի օգտագործման և 

պահպանության ոլորտում պետական նորմավորման ապահովումը. 

14) օգտակար հանածոների պաշարների պետական հաշվեկշռի վարման, 

օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով տրամադրված ընդերքի 

տեղամասերի պետական հաշվառման, հանքավայրերի և օգտակար հանածոների 

երևակումների պետական կադաստրի վարման աշխատանքների իրականացման 

ապահովումը. 

15) պետական անտառների արտադրողականության բարձրացման 

միջոցառումների իրականացման, պետական անտառների կենսաբազմազանության 
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պահպանության և  պետական անտառների բնապահպանական, սոցիալական և 

տնտեսական ներուժի արդյունավետ օգտագործման ապահովումը: 

 

3. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

11. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման 

նպատակով տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման ոլորտում 

իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝ 

1) ապահովում է Արցախի Հանրապետության կառավարության տարածքային 

քաղաքականության մշակումը և դրա իրականացման ընթացքի նկատմամբ 

հսկողությունը. 

2) Արցախի Հանրապետության հանրապետական գործադիր մարմիններից, 

տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից 

ստանում է Արցախի Հանրապետության կառավարության տարածքային 

քաղաքականությանը վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվությունը. 

3) տարածքային համաչափ զարգացման ապահովման նպատակով քննարկում 

և եզրակացություն է տալիս Արցախի Հանրապետության շրջաններում պետական 

բյուջեով և այլ միջոցներով իրականացվող ծրագրերին. 

4) իրականացնում է համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի կադրային 

գործի վարման մեթոդական ղեկավարումը և վերահսկումը. 

5)  հաստատում է Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի 

ղեկավարների կողմից իրականացվող իրավական և մասնագիտական հսկողության 

ամենամյա աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև այդ ծրագրերում չընդգրկված 

միջոցառումներին տալիս է համաձայնություն. 

6)  ապահովում է համայնքի ղեկավարի սեփական և պետության 

պատվիրակված լիազորությունների ու համայնքի ավագանու լիազորությունների 

իրականացման նկատմամբ իրավական հսկողության իրականացումը. 

7) իրականացնում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

լիազորությունների նկատմամբ իրականացված հսկողության արդյունքների 

մշտադիտարկումը. 

8) Արցախի Հանրապետության համայնքային բյուջեների ձևավորման և 

կատարման ընթացքում իրականացնում է Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված լիազորություններ. 

9) Արցախի Հանրապետության համայնքների բյուջեների կատարման ընթացքի 

նկատմամբ իրականացնում է  մշտադիտարկում և անհրաժեշտության դեպքում 

ձեռնարկում օրենքով սահմանված միջոցներ.  

10) տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարցումով, սահմանված 

կարգով տալիս է սեփական և պատվիրակված լիազորությունների հետ կապված 

պաշտոնական պարզաբանումներ և խորհրդատվություններ. 

11) իրականացնում է իրավական հսկողություն շրջանների վարչակազմերի 

ղեկավարների ընդունած որոշումների նկատմամբ. 

12) ապահովում է շրջանների վարչակազմերի գործունեության գնահատման 

աշխատանքների իրականացումը և գնահատման արդյունքները ներկայացնում 

Արցախի Հանրապետության Նախագահին. 

13) մշակում է տարածքային զարգացման ռազմավարության և դրա 

իրականացմանն ուղղված ծրագրեր. 

14) համակարգում է շրջանների վարչակազմերի ընթացիկ գործունեության, 

ինչպես նաև պետական կառավարման համակարգի այլ մարմինների հետ 

վերջիններիս աշխատանքները.  

15) մշակում և իրականացնում է համայնքային ծառայության բնագավառում 

պետական քաղաքականությունը. 

16) հաստատում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական և մասնագիտական 

հսկողության ամենամյա աշխատանքային ծրագրեր, ինչպես նաև ծրագրերում 
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չընդգրկված համայնքներում իրավական և մասնագիտական հսկողություն 

իրականացնելու վերաբերյալ տրամադրում է գրավոր համաձայնություն. 

17) մշակում է Արցախի Հանրապետության համայնքների 

ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված առաջարկությունները և ապահովում 

դրանց իրագործելիությունը. 

18) մշակում է շրջաններում աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

արդյունավետ, համակարգված և միասնական քաղաքականությունը. 

19) մշակում է Արցախի Հանրապետության բնակավայրերի աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման արդյունավետ սխեմաների, աղբավայրերի շահագործման և 

աղբահանության պայմանագրային դաշտի բարելավման առաջարկներ. 

20) մշակում է Արցախի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման 

կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների նախագծեր. 

21) մշակում է համայնքների տնտեսական և սոցիալական 

ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված պետական աջակցության 

տրամադրման մեխանիզմները. 

22) աջակցում է բազմաբնակարան շենքի կառավարման ոլորտում իրավական 

բարենպաստ դաշտի ձևավորմանը, սպասարկող ենթակառուցվածքների ստեղծմանն 

ու զարգացմանը, նորարարական գործունեության և ժամանակակից տեխնոլոգիաների 

ներդրմանը․ 

23) իրականացնում է համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու անդամների 

արտահերթ ընտրությունների նշանակման իրավական ապահովումը. 

24) իրականացնում է ընտրական օրենսդրությանը համապատասխան  

տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների գործընթացի 

կազմակերպման աջակցության ապահովումը. 

25) օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով Ստեփանակերտ 

քաղաքում իրականացնում է իրավական հսկողություն. 

26) ապահովում է նախարարության իրավասության շրջանակներում խաղաղ 

ժամանակ զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական 

պաշտպանության աշխատանքների կազմակերպումն ու համակարգումը: 

12. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման 

նպատակով ընդերքի ոլորտում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝ 

1)  մշակում և իրականացնում է ընդերքօգտագործման ոլորտում պետական 

քաղաքականությունը. 

2) մշակում և իրականացնում է ընդերքի ողջամիտ և համալիր օգտագործման և 

պահպանության պետական ծրագրեր. 

3) մշակում է ընդերքօգտագործման ոլորտում իրավահարաբերությունները 

կարգավորող իրավական ակտեր. 

4) մշակում ու ներդնում է ընդերքի պաշարների օգտագործման և 

վերարտադրության տնտեսական մեխանիզմներ. 

5) ապահովում է ընդերքի պաշարների տնտեսական գնահատումը և 

հաստատումը. 

6) իրականացնում է ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման հետ 

կապված օրենսդրությամբ սահմանված լիազորություններ, իր իրավասության 

սահմաններում տրամադրում է ընդերքօգտագործման համար անհրաժեշտ 

թույլտվություններ ու համաձայնություններ. 

7) սահմանում է լեռնահատկացման ակտի օրինակելի ձևը. 

8) իր իրավասության սահմաններում ընդերքօգտագործման ոլորտում 

իրականացնում է  պետական փորձաքննություն. 

9) իրականացնում է ընդերքի պաշարների միասնական հանրապետական 

ֆոնդերի՝ հաշվեկշիռների, կադաստրների ու ռեգիստրների վարումը, 

10) կուտակում և կառավարում է Արցախի Հանրապետության ընդերքի 

պաշարների միասնական ֆոնդերը (ընդերքի և ընդերքի պաշարների մասին 

երկրաբանական և այլ տեղեկատվության կուտակում, պահպանում, օգտագործման 

տրամադրում և վերլուծություն). 
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11) մշակում է Արցախի Հանրապետության տարածքի երկրաբանական 

ուսումնասիրության և երկրաբանահետախուզական աշխատանքների պետական 

երկրաբանական փորձաքննության, երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման, 

ընդերքի պաշարների հաստատման մեխանիզմները և ապահովում դրանց 

իրականացումը. 

12) իրականացնում է օգտակար հանածոների պաշարների պետական 

հաշվեկշռի վարումը, օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով 

տրամադրված ընդերքի տեղամասերի պետական հաշվառումը, հանքավայրերի և 

օգտակար հանածոների երևակումների պետական կադաստրի վարումը. 

13) իրականացնում է երկրաբանական տեղեկության միասնական համակարգի 

ստեղծումը, վարումը և տնօրինումը. 

14) ապահովում է երկրաբանական ուսումնասիրության և 

երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ծավալների ավելացումը և դրանց 

պետական գրանցումը. 

15) կիրառում է ընդերքօգտագործման բնագավառում Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված սահմանափակումներ. 

16) քննարկում և համաձայնեցնում է նախարարությանը համաձայնեցման 

ներկայացված երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքային ծրագրերը, 

օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծերը դրանց փոփոխությունները. 

17) ընդերքօգտագործողների կողմից ներկայացվող` կատարված 

երկրաբանական ուսումնասիրությունների վերաբերյալ միջանկյալ 

հաշվետվությունների, օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում 

պաշարների շարժի տարեկան հաշվետվությունների հիման վրա իրականացնում է 

վերլուծություն և ամփոփում ներկայացված տվյալները. 

18) ձևավորում է երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների 

կատարման պետական պատվերը. 

19) իրականացնում է արդյունաբերական նշանակությունը կորցրած կամ 

հետագա աշխատանքների արդյունքում չհավաստված պաշարների դուրսգրման 

նյութերի փորձաքննություն՝ համապատասխան եզրակացությունների տրամադրմամբ. 

20) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված իր 

իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է բնական պաշարների ողջամիտ 

օգտագործման ու վերարտադրության բնագավառի պետական քաղաքականության ու 

ռազմավարության մշակում և դրանց իրականացման մշտադիտարկում. 

21) մշակում է ընդերքի պաշարների ողջամիտ օգտագործման և վերականգնման 

տնտեսական մեխանիզմներ և բնական ռեսուրսների կառավարման բնագավառում 

պետական ծրագրեր․ 

22) ստեղծում և վարում է ընդերքի պաշարների կադաստրներ ու ռեգիստրներ.  

23) իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության հողային 

հաշվեկշռի նախագծի վերաբերյալ տրամադրում է առաջարկություններ և կարծիք: 

13. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման 

նպատակով անտառների կայուն կառավարման ոլորտում իրականացնում է հետևյալ 

գործառույթները՝ 

1) անտառային օրենսդրությանը համապատասխան իրականացնում է 

պետական անտառների տիրապետումը և օգտագործումը. 

2) մշակում և իրականացնում է պետական քաղաքականությունը. 

3) իրականացնում է անտառների դասակարգումը՝ ըստ գործառնական 

նշանակության. 

4) կազմակերպում է Արցախի Հանրապետության պետական անտառային 

տնտեսությունների վարումը. 

5) հաստատում է պետական անտառների անտառաշինական նախագծերը. 

6) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության պետական անտառային 

կադաստրի վարումը, անտառային հողերի պետական հաշվառումը. 
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7) մշակում է անտառների արտադրողականության բարձրացմանը, 

անտառավերականգնմանը, անտառապատմանը և խնամքին ուղղված նպատակային 

ծրագրեր. 

8) իրականացնում է անտառային հողերի բերրիության բարձրացումն ու 

պահպանումը, ապահովում դրանց նպատակային օգտագործումը. 

9) կազմակերպում է հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումների 

իրականացումը, անտառային հրդեհների հայտնաբերման ու կանխման, անտառների 

վնասատուների և հիվանդությունների վնասակարության կանխարգելումը. 

10) իրականացնում է անտառների մշտադիտարկում. 

11) իրականացնում է անտառների կայուն կառավարման բնագավառում 

միջազգային համագործակցություն. 

12) տրամադրում է համայնքային անտառային հողերում անտառային 

տնտեսության վարման և անտառօգտագործման հետ չկապված շինարարական, 

պայթեցման, օգտակար հանածոների արդյունահանման, մալուխների, 

խողովակաշարերի և այլ հաղորդակցուղիների անցկացման, հորատման և այլ 

աշխատանքների կատարման նպատակով հողերի նպատակային նշանակության 

փոփոխման, ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների իրականացման 

համար թույլտվություն: 

14. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման 

նպատակով իրականացնում է նաև հետևյալ գործառույթները՝ 

1) ներդնում է օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով 

համապատասխան վարչական վիճակագրական հաշվետվություններ (հարցաթերթեր, 

տեղեկանքներ և այլն) և դրանց միջոցով վարում է հավաքագրված տվյալների ու 

տեղեկությունների հիման վրա վարչական վիճակագրական ռեգիստրներ․ 

2) կազմակերպում և իրականացնում է նախարարության տեղեկատվական 

քաղաքականությունը և հասարակայնության հետ կապերը. 

3) ապահովում է նախարարության իրավասությանը վերապահված 

բնագավառներում այլ պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ 

սահմանված կարգով համագործակցություն. 

4) ապահովում է նախարարության իրավասության սահմաններում միջազգային 

գործունեության և միջազգային կապերի իրականացումը. 

5) ապահովում է Արցախի Հանրապետության միջազգային  պայմանագրերի 

(համաձայնագրերի) նախագծերի նախապատրաստման, կնքման աշխատանքները, 

ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների 

կատարման աշխատանքներին մասնակցություն.  

6) նախարարության իրավասության սահմաններում իրականացնում է  

պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններում մասնակցի 

(բաժնետիրոջ) լիազորություններ, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների ու պետական հիմնարկների կառավարում. 

7) իրականացնում է նախարարության իրավասությանը վերապահված 

բնագավառներին առնչվող իրավական ակտերի նախագծերի քննարկում և դրանց 

վերաբերյալ կարծիքների ու առաջարկությունների տրամադրում. 

8) իրականացնում է օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու 

կազմակերպությունների կողմից նախարարության համակարգին տրամադրվող 

վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի 

կառավարում և ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների 

մշտադիտարկում. 

9) իրականացնում է նախարարության համակարգի (ենթակայության) 

ընկերությունների ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության մշտադիտարկում. 

10) ապահովում է նախարարության բնագավառի միջնաժամկետ ծախսերի 

ծրագրերի, հայտերի և դրանց հիմքում դրվող առանձին եկամուտների գծով 

բյուջետային մուտքերի կանխատեսումների կազմման և ներկայացման գործընթացը. 

11) քննարկում է նախարարության գործունեությանը վերաբերող` 

քաղաքացիների նամակները (դիմումները և բողոքները). 
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12) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ 

գործառույթներ: 

   

4. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

15. Նախարարությունը գլխավորում և նախարարության համակարգի մեջ 

մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների գործունեությունը 

կառավարում է Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

զարգացման նախարարը (այսուհետ՝ նախարար), որը պաշտոնի նշանակվում և 

պաշտոնից ազատվում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով և հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահին: 

16. Նախարարն ունի տեղակալ (տեղակալներ), որին (որոնց) պաշտոնի 

նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

17. Նախարարն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով, 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական 

ակտերով: 

18. Նախարարն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

իրեն վերապահված խնդիրներն ու գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված 

բնագավառներում քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող 

իրավիճակի գնահատման և վերլուծության, հեռանկարային զարգացման ապահովման 

համար: 

19. Նախարարը՝ 

1) իր իրավասության սահմաններում ընդունում է ենթաօրենսդրական 

իրավական ակտեր. 

2) ղեկավարում, համակարգում և վերահսկում է նախարարության և 

նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և 

կազմակերպությունների ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է 

նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման 

համար. 

3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով 

սահմանված գործունեության բնագավառների, նպատակների ու խնդիրների 

վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի 

Հանրապետության Նախագահին և կառավարություն. 

4) իրականացնում է նախարարության աշխատակազմի կառավարումը` 

օրենքով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված իրավասությունների 

սահմաններում. 

5) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ և տալիս 

ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության կամ 

նախարարության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի Հանրապետության կամ 

նախարարության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 

դեպքերում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության 

համակարգի աշխատողներին, նշանակումներ է կատարում նախարարության 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ 

կիրառում է խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ. 

7) տրամադրում է արձակուրդ նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին՝ 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված 

կարգին համապատասխան. 

8) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը 

համապատասխան՝ սահմանում է նախարարության աշխատակազմի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասության սահմանները. 

9) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև. 
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10) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ. 

11) հաստատում է նախարարության կառավարման ոլորտում գործող 

պետական մարմնի տարեկան գործունեության ծրագիրը. 

12) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների 

սահմաններում նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի 

ղեկավարին տալիս է պարտադիր կատարման ենթակա հանձնարարականներ և 

հսկում է դրանց կատարման ընթացքը. 

13) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ և 

այլ իրավական ակտերով նախատեսված իր լիազորության սահմաններում կասեցնում 

կամ ուժը կորցրած է ճանաչում իր տեղակալների, նախարարության համակարգի 

պետական մարմնի ղեկավարի, նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի, 

նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների 

ղեկավարների, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հիմնարկների ղեկավարների` Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, 

հրահանգները, հանձնարարագրերը, կարգադրությունները և ցուցումները. 

14) լսում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմնի և 

կազմակերպությունների գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություններն ու 

տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները, 

հաստատում նախարարության մարմինների տարեկան պահպանման ծախսերի 

նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական հաշվետվությունների 

արժանահավատության վերստուգման արդյունքները. 

15) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության կողմից պետական 

գույքի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման, աշխատակազմին ամրացված 

պետական սեփականության պահպանության ու օտարման նկատմամբ. 

16) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ 

կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության և 

նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմնի և 

կազմակերպությունների կանոնադրությունները և կառուցվածքները. 

17) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության համակարգի աշխատողների թիվը. 

18) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

շնորհում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային 

աստիճաններ. 

19) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

նախարարության համակարգի աշխատողներին ներկայացնում է Արցախի 

Հանրապետության պետական պարգևներով պարգևատրման. 

20) ստեղծում է խորհրդակցական մարմիններ. 

21) իր լիազորության սահմաններում հիմնում է պարգևներ. 

22) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում 

համաձայնություն է տալիս նախարարության համակարգի պետական մարմնի 

պաշտոնում նշանակում կատարելու համար. 

23) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

20. Նախարարի բացակայության դեպքում, նրա հանձնարարությամբ, 

նախարարի պարտականությունները կատարում է նախարարի տեղակալը 

(տեղակալներից մեկը): 

21. Նախարարի տեղակալը՝ 

1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները՝ 

նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում. 
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2) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է նախարարության՝ իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար 

անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը՝ նախարարության համակարգի 

պետական մարմինների և նախարարության կառավարման ոլորտում գործող 

կազմակերպությունների աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված 

ստորաբաժանումների միջոցով տալով ցուցումներ ու հանձնարարականներ. 

3) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան՝ իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում նախարարության համակարգի մարմիններին 

տալիս է հանձնարարականներ և առաջադրանքներ, վերահսկողություն 

իրականացնում դրանց կատարման նկատմամբ. 

4) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ 

քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները. 

5) համակարգում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարության 

համակարգի մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների մասնագիտական 

ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը. 

6) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ. 

7) իրեն հանձնարարված բնագավառներում համակարգում է 

համապատասխան զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման 

աշխատանքները. 

8) նախարարին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ. 

9) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի 

հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և 

արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին. 

10) նախարարին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է 

առաջարկություններ նրանց վերաբերող հարցերի մասին. 

11) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ. 

12) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ 

իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

22. Նախարարը կարող է ունենալ մամուլի քարտուղար և ռեֆերենտներ, որոնց 

միջև սահմանում է պարտականությունների բաշխումը: 

23. Նախարարության առջև դրված խնդիրներն ու գործառույթներն 

արդյունավետ իրականացնելու, տիրող իրավիճակի գնահատման և վերլուծության, 

հեռանկարային զարգացման նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է կոլեգիա, 

որը` 

1) օժանդակում է նախարարության գործունեության ռազմավարական 

պլանավորման, քաղաքական որոշումների կայացման, միջոցառումների ծրագրերի 

մշակման գործընթացներին. 

2) նպաստում է ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, գնահատմանը և 

այդ գործընթացներին քաղաքացիական հասարակության մասնակցությանը. 

3) մշակում և ներկայացնում է նախարարության կառավարման 

արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ առաջարկություններ․ 

4)  աջակցում է նախարարության խնդիրների և նպատակների առավել 

արդյունավետ իրականացմանը՝ ներկայացնելով առաջարկություններ ու 

դիտողություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության 

առավել արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ. 

5) հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ անձանց 

մասնակցությամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու 

տեսակետները նախարարության խնդիրների և նպատակների իրականացման 

վերաբերյալ. 

6) ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ` 

ա. նախարարության կողմից շրջանառվող իրավական ակտերի, 

հայեցակարգերի, ռազմավարությունների ու միջոցառումների ծրագրերի նախագծերի 
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վերաբերյալ և աջակցում է հանրային քննարկումների կազմակերպմանն ու 

իրականացմանը, 

բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր և 

ոլորտային քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության 

կողմից իրականացվող այլ աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ, 

գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության որակի վերաբերյալ: 

24. Նախարարին անմիջական հաշվետու են նախարարի տեղակալները, 

աշխատակազմի ղեկավարը, ենթակա պետական մարմինների, 

կազմակերպությունների և հիմնարկների ղեկավարները, նախարարի խորհրդականը, 

օգնականը, մամուլի քարտուղարը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

ղեկավարները: 

 

5. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

 

25. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարության 

(այդ թվում՝ նրա կազմում գործող գործակալությունների ու տեսչությունների)՝ 

օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված 

լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև 

քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նախարարության մասնակցության 

ապահովումն է: 

26. Նախարարության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ 

չունեցող պետական կառավարչական հիմնարկ է, որն Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ, 

ենթակա է հաշվառման իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի 

կողմից: 

27. Նախարարության աշխատակազմը գործում է Քաղաքացիական օրենսգրքի, 

«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքի, այլ օրենքների ու 

իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և 

սույն կանոնադրության հիման վրա: 

28. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, 

ամրացված գույք, իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության 

անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային 

իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես 

հայցվոր կամ պատասխանող: 

29. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության 

զինանշանի պատկերով և իր հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

30. Նախարարության աշխատակազմը չի կարող իրականացնել 

ձեռնարկատիրական գործունեություն: Նախարարության աշխատակազմի կատարած 

գործառույթների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն 

պետական տուրք` օրենքով սահմանված չափով և կարգով: 

31. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարության 

աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև նախարարության 

լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները 

կատարվում են «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

32. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար 

պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը: 

33. Նախարարության աշխատակազմի անվանումն է` «Արցախի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության 

աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ: 

34. Նախարարության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` քաղաք 

Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20-ի փողոց, N 1, կառավարության շենք: 
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6. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

 

35. Նախարարության աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով 

ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքների միջոցով 

ձեռքբերված և աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը 

հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային իրավունքները), որը 

հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշմամբ նախարարության աշխատակազմին կարող է վերապահվել նաև պետական 

բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավասություն: 

36. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ վերցնելու իր կողմից նախարարության աշխատակազմին հանձնված գույքը: 

37. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական 

ակտերով և իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով իր 

գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան 

օգտագործելու, տիրապետելու և տնօրինելու իրեն հանձնված գույքը: 

38. Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից նախարարության 

աշխատակազմին հանձնված գույքը ենթակա է հաշվառման՝ կառավարության 

սահմանած կարգով: 

  

7.  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 

39. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը ներառում է նրա 

կառուցվածքային ստորաբաժանումները (վարչություններ, բաժիններ, 

քարտուղարություն) և առանձնացված ստորաբաժանումները (գործակալություններ, 

տեսչություններ): 

40. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է նախարարը: 

41. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը` նախարարի ներկայացմամբ: 

42. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում՝ նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված ծառայությունների մատուցման, վերահսկողության գործառույթներ և 

պատասխանատվության միջոցներ կիրառող մարմին է: 

43. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

իրականացնում է նաև նախարարության աշխատակազմի առանձին գործառույթները 

կամ դրանց մի մասը և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից: 

44. Առանձնացված ստորաբաժանումն իրավունք ունի Արցախի 

Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային ու անձնական 

ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես 

գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

45. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն ունի 

Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և նախարարության 

աշխատակազմի ու իր՝ հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: 

  

8. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

46. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը և նախարարը՝ օրենքով և սույն 

կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում: 

Նախարարության աշխատակազմը ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի 
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ղեկավարը, որին օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից 

ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

47. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ 

1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի 

գործունեությունը. 

2) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կանոնադրությունը և 

դրանում կատարում փոփոխություններ. 

3) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և 

չափը. 

4) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը. 

5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 

օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

48. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական 

ակտերով, նախարարի որոշումներով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 

լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի 

ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ 

իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության կառավարության և նախարարի 

որոշումների, սույն կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 

կատարելու համար: 

49. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված 

կարգով գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը 

պատճառված գույքային վնասի համար: Նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավարի լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ 

պատճառված նյութական վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու 

համար: 

50. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել 

Արցախի Հանրապետության կառավարության, նախարարի՝ Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող որոշումները, կարգադրությունները, 

հրամաններն ու հրահանգները և դրանց չկատարման համար չի կարող ենթարկվել 

պատասխանատվության: 

51. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ 

պաշտոնական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան 

փոխարինում է նրա տեղակալը կամ կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

ղեկավարներից մեկը՝ նախարարի հրամանով: 

52. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը՝ 

1) առանց լիազորագրի՝ իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության 

սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող, 

տալիս է լիազորագրեր՝ դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ 

գործողություններ իրականացնելու համար. 

2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է 

հիմնարկին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները. 

3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության 

անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր. 

4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների 

սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից) 

ազատում է նախարարության աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց նկատմամբ 

կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ. 

5) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ. 

6) ապահովում է աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերին 
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համապատասխան` անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների 

իրականացումը. 

7) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր 

կատարման ցուցումներ. 

8) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության 

աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ 

թվում՝ ապահովում է նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական 

հաշվառումը վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, 

նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի 

տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, միջոցներ է 

ձեռնարկում ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման 

համար. 

9) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ նախարարության 

աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ. 

10) կազմակերպում է նախարարության բյուջեի նախագծի 

նախապատրաստական աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների 

ծախսերի կատարումը. 

11) կազմակերպում է նախարարությունում քննարկումների և 

խորհրդակցությունների անցկացումը. 

12) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված 

ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

13) նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները, 

ինչպես նաև կարգադրությունները. 

14) ապահովում է համագործակցությունը Արցախի Հանրապետության 

պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

15) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները. 

16) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

53. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը ղեկավարում է 

նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական 

ծառայությունները, գործում է նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի 

անմիջական ենթակայությամբ և իրականացնում «Գանձապետական համակարգի 

մասին» օրենքով իր վրա դրված լիազորությունները: 

54. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը 

պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախարարության 

աշխատակազմի ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, 

պարտադիր վճարների հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար: 

  

9. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

55. Նախարարության աշխատակազմն Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և 

համապատասխան մարմիններին ներկայացնում է ֆինանսական, հարկային, 

մաքսային, պարտադիր վճարների և վիճակագրական հաշվետվություններ, 

հաշվարկներ, հայտարարագրեր: 

56. Նախարարության աշխատակազմի գործունեության տարեկան 

ֆինանսական հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի 

(վերստուգման)՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 
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10. ՆԱԽԱՐԱՐՈԻԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 

  

57. Նախարարության աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա 

գործունեության դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով: 
 

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 26-ի N 128-Ն որոշման 
 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

 

 

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 

 

1․ Վարչություններ 

Տարածքային կառավարման վարչություն 

Տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչություն 

Բնական պաշարների կառավարման քաղաքականության վարչություն 

Իրավաբանական և վերահսկողական վարչություն 

 

2․ Բաժիններ 

Հասարակայնության հետ կապերի բաժին 

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման բաժին 

 

3. Քարտուղարություն 
 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

26 հունիսի 2020թ.                                                          N 129-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 17-Ի N 167-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ  

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

 

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» 

օրենքի    7-րդ հոդվածի 4-րդ և 9-րդ հոդվածի 1-ին կետերը և «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը` Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ  է. 

1.  Հաստատել` 

1) Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի 

կանոնադրությունը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի 

աշխատակազմի կառուցվածքը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 17-ի ««Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և 

բնական ռեսուրսների վարչության աշխատակազմ» պետական 

կառավարչական հիմնարկը վերանվանելու, Արցախի Հանրապետության 

բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության 

կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի 

նոյեմբերի 16-ի  N 442 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 

167-Ն որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 26-ի N 129-Ն որոշման 
 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

 1. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեն (այսուհետ՝ նաև 

կոմիտե) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և 

իրականացնում է Արցախի Հանրապետության շրջակա միջավայրի պահպանության ու 

բնական ռեսուրսների (բացառությամբ ընդերքօգտագործման և անտառօգտագործման) 

արդյունավետ օգտագործման բնագավառներում Արցախի Հանրապետության 

կառավարության քաղաքականությունը: 

2. Կոմիտեն ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով: 

3. Կոմիտեն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը, Արցախի Հանրապետության օրենքներին, Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին և իրավական այլ ակտերին 

համապատասխան և դրանցով իրեն վերապահված լիազորությունների 

շրջանակներում:  

4. Կոմիտեն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և 

կոմիտեի հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք: Կոմիտեն կարող է ունենալ իր անվանմամբ 

հայերեն և այլ լեզվով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ 

միջոցներ: 

 5. Կոմիտեի համակարգը կազմված է կոմիտեի նախագահից, նախագահի 

տեղակալից, խորհրդականներից, մամուլի քարտուղարից, օգնականից, կոմիտեի 

աշխատակազմից, տարածքային ստորաբաժանումներից, ինչպես նաև կոմիտեի 

ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից: 

6. Կոմիտեի անվանումն է՝ 

1) հայերեն լրիվ անվանումը` Արցախի Հանրապետության բնապահպանության 

կոմիտե, 

2) ռուսերեն լրիվ անվանումը` Комитет охраны природы Республики Арцах, 

3) անգլերեն լրիվ անվանումը` The Committee of Nature Protection of the Republic 

of Artsakh: 

7. Կոմիտեի գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Սասունցի Դավիթ փողոց, շենք N 6: 

  

2. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

 8. Կոմիտեի նպատակն է Արցախի Հանրապետության շրջակա միջավայրի 

պահպանության ու բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման, մթնոլորտի, 

ջրերի, հողերի, ընդերքի, կենդանական ու բուսական աշխարհի, բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների, կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրների լուծմանն 

ուղղված, ներառյալ` հարմարվողականության, ինչպես նաև բնական պաշարների 

ողջամիտ օգտագործման, վերականգնման և վերարտադրության, բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների, շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի իրականացման, 

Արցախի Հանրապետության տարածքում արտադրվող և օգտագործվող վտանգավոր 

քիմիական նյութերի ու թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ կառավարման 

պայմանների ապահովման, շրջակա միջավայրի ու բնական պաշարների 

(բացառությամբ օգտակար հանածոների և պետական անտառային տարածքների) 

մասին տվյալների միասնական հանրապետական ֆոնդերի, կադաստրների ու 
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ռեգիստրների վարման ապահովման, բնապահպանության  ոլորտում լիցենզիաների, 

թույլտվությունների և համաձայնեցումների տրամադրման, շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության պետական փորձաքննության ապահովման, էկոլոգիական գիտության, 

կրթության և իրազեկման ապահովման ոլորտներում Արցախի Հանրապետության 

կառավարության քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը: 

9. Կոմիտեի խնդիրներն են՝ 

1) Արցախի Հանրապետության շրջակա միջավայրի՝ մթնոլորտի, ջրերի, հողերի, 

ընդերքի, կենդանական, անտառային ու բուսական աշխարհի պահպանության, 

բարելավման, դրա վրա բնական կամ մարդածին բացասական և վնասակար 

ներգործությունների կանխարգելման կամ նվազեցման, ինչպես նաև, բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների պահպանության ոլորտներում Արցախի Հանրապետու-

թյան կառավարության քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը. 

2) կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված, ներառյալ` 

հարմարվողականության ոլորտի, Արցախի Հանրապետության կառավարության 

քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը. 

3) բնական պաշարների (բացառությամբ օգտակար հանածոների և պետական 

անտառային տարածքների) ողջամիտ օգտագործման, վերականգնման և 

վերարտադրության ոլորտում Արցախի Հանրապետության կառավարության 

քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը. 

4) շրջակա միջավայրի պահպանությունը տնտեսական, սոցիալական և այլ 

ոլորտներում ինտեգրելու՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության 

քաղաքականության մշակումը. 

5) շրջակա միջավայրի ու բնական պաշարների վիճակի, բնական երևույթների, 

մարդածին ազդեցության հետևանքով շրջակա միջավայրի փոփոխությունների 

դիտարկումը, բացահայտումը և գնահատումը. 

6) էկոլոգիական իրազեկման, մշակույթի, դաստիարակության 

քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը, մասնակցությունը էկոլոգիական 

կրթության և գիտության քաղաքականության մշակմանը: 

  

3. ԿՈՄԻՏԵԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

10. Կոմիտեն իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման նպատակով 

իրականացնում է հետևյալ գործառույթները` 

1) Արցախի Հանրապետության շրջակա միջավայրի` ընդերքի, հողերի, ջրերի, 

մթնոլորտի, կենդանական, անտառային ու բուսական աշխարհի պահպանման, 

ինչպես նաև բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և բնական պաշարների 

ողջամիտ օգտագործման ու վերարտադրության ոլորտի քաղաքականության 

ծրագրերի ու ռազմավարությունների մշակումը և դրանց իրականացման գործընթացի 

ապահովումն ու վերլուծությունը. 

2) շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական պաշարների (բացառությամբ 

օգտակար հանածոների և պետական անտառային տարածքների) արդյունավետ 

օգտագործման ու վերարտադրության տնտեսական մեխանիզմների և գործիքակազմի 

մշակումը. 

3) շրջակա միջավայրին հասցված վնասի հաշվարկման մեթոդների և 

պատասխանատվության մեխանիզմի մշակումը. 

4) կանաչ տնտեսության խթանմանն ուղղված քաղաքականության մշակումն ու 

իրականացումը՝ իր իրավասությունների շրջանակում. 

5) տնտեսության մեջ շրջակա միջավայրի պահպանության տեսանկյունից 

լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների օգտագործման խթանման 

քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը. 

6) շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում միջազգային 

համագործակցության ապահովումը. 
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7) էկոլոգիական հավասարակշռության ապահովմամբ՝ բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների պահպանության և օգտագործման քաղաքականության 

մշակումն ու իրականացնումը. 

8) որսի կենդանիների և որսահանդակների պահպանության, պաշտպանության 

ու կայուն օգտագործման, որսի և որսորդական տնտեսության վարման 

բնագավառներում քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը. 

9) անտառներում և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում 

էկոտուրիզմի զարգացման քաղաքականության մշակումը և իրականացումը. 

10) օտարածին բուսական և կենդանական տեսակներից ու կենդանի 

վերափոխված օրգանիզմներից կենսաբազմազանության անվտանգության 

ապահովումը՝ իր իրավասության շրջանակներում. 

11) Արցախի Հանրապետության բույսերի ու կենդանիների կարմիր գիրքը 

ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը.  

12) շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտին վերաբերող իրավական 

ակտերի նախագծերի մշակումը. 

13) նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի՝ բնապահպանության 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատումը և դրա վերաբերյալ 

կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրակացությունների տրամադրումը. 

14) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության իրականացումը և 

փորձաքննական եզրակացության տրամադրումը. 

15) պետական մարմինների կողմից մշակված և կոմիտեի համաձայնեցմանը 

ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ կարծիքի տրամադրումը. 

16) միասնական համակարգի միջոցով շրջակա միջավայրի պահպանության և 

բնական պաշարների (բացառությամբ օգտակար հանածոների և պետական 

անտառային տարածքների) օգտագործման ոլորտում, այդ թվում՝ վտանգավոր 

թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ պայմանների ապահովման ոլորտում 

լիցենզիաների, թույլտվությունների, պայմանագրերի, չափաքանակների (այդ թվում՝ 

անհատական), համաձայնեցումների, եզրակացությունների, հավաստագրերի 

տրամադրումը, որոշումների ընդունումը. 

17) էկոլոգիական իրազեկման, մշակույթի, դաստիարակության 

քաղաքականության, ծրագրերի և ռազմավարությունների մշակումն ու 

իրականացումը, էկոլոգիական գիտության, կրթության ռազմավարության հիմնական 

ուղղությունների մշակմանը մասնակցությունը. 

18) շրջակա միջավայրի վիճակի, ինչպես նաև թափոնների հեռացման վայրերի 

մոնիթորինգի իրականացումը. 

19) բուսական և կենդանական աշխարհի, ներառյալ՝ բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների և դենդրոպարկերի, որսորդական տնտեսությունների 

կադաստրի վարումը, հաշվառումը և մոնիթորինգի իրականացումը. 

20) շրջակա միջավայրի վիճակի, շրջակա միջավայրի վրա վնասակար 

ներգործության և դրանց աղբյուրների բացահայտման, ուսումնասիրության ու 

մոնիթորինգի (դիտանցի) չափորոշիչների մշակումը. 

21) բնական պաշարների (բացառությամբ օգտակար հանածոների և պետական 

անտառային տարածքների) կադաստրների ստեղծումը և դրանց վարումը. 

22) Արցախի Հանրապետության ջրի ազգային քաղաքականության մշակումը և 

դրա իրականացման մոնիթորինգը. 

23) համաձայն ջրի ազգային ծրագրի` ջրային ռեսուրսների սահմանային 

թույլատրելի կոնցենտրացիայի, ջրառի չափաքանակի, էկոլոգիական նվազագույն 

ելքերի սահմանումը և կեղտաջրերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի 

որակական ու քանակական չափանիշների հաստատումը. 

24)  Ջրային օրենսգրքով ջրային ռեսուրսների կառավարման ու 

պահպանության բնագավառում լիազոր մարմնին վերապահված լիազորությունների 

իրականացումը. 

25) մթնոլորտ վնասակար նյութերի արտանետումների նորմավորումը և 

պետական հաշվառումը, օզոնային շերտը քայքայող նյութերի հաշվառումը. 
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26) վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների «Անվտանգության վկայագրեր» 

նախագծերի վերաբերյալ փորձաքննական եզրակացությունների տրամադրումը. 

27) քիմիական նյութերի, թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ կառավարման 

ոլորտում Արցախի Հանրապետության կառավարության քաղաքականության 

մշակումն ու իրականացումը. 

28) Արցախի Հանրապետության տարածքում արտադրվող, օգտագործվող 

քիմիական նյութերի և առաջացող արտադրական (այդ թվում` ընդերքօգտագործման) 

ու սպառման թափոնների` ըստ վտանգավորության աստիճանի դասակարգումը. 

29) թափոնների գոյացման և դրանց վնասակար ազդեցության նվազեցման 

քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը, շրջակա միջավայրի 

պահպանության տեսանկյունից թափոնների շահավետ օգտահանման, օգտագործման 

աստիճանակարգության քաղաքականության մշակումը և իրականացումը. 

30) թափոնների պետական հաշվառումը, թափոնների անձնագրերի 

համաձայնեցումը, թափոնների պետական կադաստրի, գոյացման, վերամշակման ու 

օգտահանման օբյեկտների և հեռացման վայրերի ռեեստրների ստեղծումը և վարումը, 

թափոնների տեղադրման սահմանաքանակների հաստատումը. 

31) օրենքով սահմանված կարգով Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերի մշակմանը մասնակցությունը, Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պարտավորությունների կատարման ապահովումը՝ շրջակա միջավայրի 

պահպանության, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության ոլորտում. 

32) շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում միջազգային ծրագրերի 

մշակումը և իրականացումը, կոմիտե ներկայացված միջազգային ծրագրերի 

նախագծերի ուսումնասիրումը և դրանց վերաբերյալ կարծիքի տրամադրումը. 

33) Արցախի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքով 

ընդերքօգտագործման հետ կապված՝ շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում 

բնապահպանության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնին 

վերապահված իրավասությունների իրականացումը. 

34) ընդերքօգտագործման ոլորտում շրջակա միջավայրի պահպանության, 

բնապահպանական կորուստների կանխարգելման և նվազեցման, 

ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման գիտելիքահենք ու նորարար 

նախաձեռնությունների վրա հիմնված պետական ծրագրերի, քաղաքականությունների 

և ռազմավարությունների մշակումը, ներդնումն ու իրականացումը. 

35) հողերի կայուն կառավարման համատեքստում հողերի օգտագործման՝ 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բնապահպանական 

սահմանափակումների կիրառումը, հողերի որակի վատթարացման, աղտոտման և 

դեգրադացման գործընթացների կանխման պետական ծրագրերի, 

քաղաքականությունների և ռազմավարությունների մշակումը, ներդնումը և 

իրականացումը, իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության 

հողային հաշվեկշռի նախագծի ու հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմաների 

վերաբերյալ կարծիքի տրամադրումը. 

36) իր իրավասության սահմաններում սեյսմիկ ռիսկի և արտածին 

երկրաբանական երևույթների հետ կապված էկոլոգիական անվտանգության 

պետական ծրագրերի, քաղաքականությունների և ռազմավարությունների մշակումը, 

ներդնումն ու իրականացումը. 

37) շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում տեղեկատվական 

քաղաքականության իրականացումը և հասարակայնության հետ կապերի 

կազմակերպումը. 

38) քաղաքացիների հանրագրերը, դիմումները, բողոքները սահմանված կարգով 

քննարկելը և դրանց պատասխանելը. 

39) Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված այլ գործառույթների 

իրականացումը: 
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4. ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

 11. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի նախագահը 

(այսուհետ՝ նախագահ) գլխավորում է կոմիտեն և կառավարում կոմիտեի համակարգի 

մեջ մտնող կազմակերպությունների գործունեությունը: Նախագահին պաշտոնի 

նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

Նախագահն ունի տեղակալ, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

12. Նախագահն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերով և իրավական այլ ակտերով: 

13. Նախագահն  իրականացնում է Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ իրեն վերապահված խնդիրներն ու գործառույթները և 

պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում քաղաքականության մշակման ու 

իրականացման, տիրող իրավիճակի գնահատման և վերլուծության, հեռանկարային 

զարգացման ապահովման համար: 

14. Նախագահը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահին: 

15. Նախագահը՝ 

1) ղեկավարում, համակարգում և վերահսկում է կոմիտեի համակարգի մեջ 

մտնող կազմակերպությունների ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է 

կոմիտեի առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար. 

2) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով 

սահմանված գործունեության բնագավառների, նպատակների ու խնդիրների 

վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի 

Հանրապետության Նախագահին և Արցախի Հանրապետության կառավարություն. 

3) լսում և Արցախի Հանրապետության  կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների 

գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, 

քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները, հաստատում կոմիտեի 

մարմինների տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը 

և ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատության վերստուգման 

արդյունքները. 

4) իրականացնում է կոմիտեի աշխատակազմի կառավարումը` օրենքով և 

կոմիտեի կանոնադրությամբ իրեն վերապահված իրավասությունների սահմաններում. 

5) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` Արցախի 

Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում կոմիտեի 

կանոնադրությունը և կառուցվածքը. 

6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` Արցախի 

Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում կոմիտեի 

ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների կանոնադրությունները և 

կառուցվածքները. 

7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով 

նախատեսված իր լիազորության սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է 

ճանաչում կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի, կոմիտեի աշխատակազմի 

առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև կոմիտեի 

ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

ղեկավարների` Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող 

հրամանները, հրահանգները, հանձնարարագրերը, կարգադրությունները և 

ցուցումները. 

8) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և կոմիտեի կանոնադրությանը 

համապատասխան սահմանում է կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների իրավասության սահմանները. 

9) վերահսկողություն է իրականացնում կոմիտեի կողմից պետական գույքի 

տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման նկատմամբ. 
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10) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` Արցախի 

Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում կոմիտեի 

համակարգի աշխատողների թիվը. 

11) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 

դեպքերում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է կոմիտեի համակարգի 

աշխատողներին, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսանքի և 

կարգապահական տույժի միջոցներ. 

12) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ. 

13) իր իրավասության սահմաններում ընդունում է ենթաօրենսդրական 

իրավական ակտեր, արձակում է հրամաններ, տալիս ցուցումներ, առանց լիազորագրի 

հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության կամ կոմիտեի անունից, ինչպես նաև 

տալիս է Արցախի Հանրապետության կամ կոմիտեի անունից հանդես գալու 

լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

14) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում 

շնորհում է դասային աստիճաններ.  

15) տրամադրում է արձակուրդ կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարին` 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված 

կարգին համապատասխան. 

16) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և իրավական այլ ակտերով 

նախատեսված այլ լիազորություններ: 

16. Նախագահի բացակայության դեպքում, նրա հանձնարարությամբ, 

նախագահի պարտականությունները կատարում է նախագահի տեղակալը:  

17. Նախագահի տեղակալը՝ 

1) համակարգում է կոմիտեի համակարգի աշխատանքները` կոմիտեին 

վերապահված քաղաքականության իրականացման` իրեն հանձնարարված 

բնագավառներում. 

2) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է կոմիտեի` իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար 

անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը` կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված 

կազմակերպությունների միջոցով` տալով ցուցումներ և հանձնարարականներ. 

3) կոմիտեի նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում կոմիտեի համակարգի մարմիններին տալիս է 

հանձնարարականներ և առաջադրանքներ, վերահսկողություն իրականացնում դրանց 

կատարման նկատմամբ. 

4) նախագահին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի մասին. 

5) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախագահի 

հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և 

արդյունքների մասին տեղեկացնում նախագահին. 

6) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և իրավական 

այլ ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

 18. Նախագահը կարող է ունենալ խորհրդական և օգնական, որոնց միջև 

սահմանում է պարտականությունների բաշխումը: 

19. Նախագահի խորհրդականը՝ 

1) իրականացնում է իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված գործառույթները. 

2) առանձին դեպքերում կարող է իրականացնել նախագահի լիազորությունների 

իրականացմանն աջակցման որոշակի աշխատանքների, ծրագրերի համակարգումը: 

20. Նախագահի մամուլի քարտուղարն իրականացնում է կոմիտեի` 

հասարակայնության հետ կապերի ապահովումը: 

21. Նախագահի օգնականն առանձին դեպքերում կարող է իրականացնել 

նախագահի լիազորությունների իրականացմանն աջակցման որոշակի 

աշխատանքների կատարումը: 
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5. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

 

 22. Կոմիտեի աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը կոմիտեի (այդ թվում՝ նրա 

կազմում գործող գործակալության և տեսչության)՝ Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ, իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված 

լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև 

քաղաքացիական իրավահարաբերություններին կոմիտեի մասնակցության 

ապահովումն է: 

 23. Կոմիտեի աշխատակազմն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությանը, Արցախի Հանրապետության օրենքներին, 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին, սույն կանոնադրությանը 

և իրավական այլ ակտերին համապատասխան: 

24. Կոմիտեի աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի 

պատկերով և իր հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք: Կոմիտեի աշխատակազմը կարող է 

ունենալ ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

25. Կոմիտեի աշխատակազմը պետական կառավարչական հիմնարկ է, որն 

ապահովում է կոմիտեին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված 

լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացումը և քաղաքացիական 

իրավահարաբերություններին նրա մասնակցությունը: 

26. Կոմիտեի աշխատակազմն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով ենթակա է հաշվառման իրավաբանական անձանց գրանցում 

իրականացնող մարմնի կողմից: 

27. Կոմիտեի աշխատակազմն իր իրավասության սահմաններում, Արցախի 

Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

28. Կոմիտեի աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: 

29. Կոմիտեի աշխատակազմը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական 

գործունեություն: Կոմիտեի աշխատակազմի կատարած գործառնությունների և 

մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն պետական տուրք՝ 

օրենքով սահմանված չափով և կարգով, բացառությամբ օրենքով նախատեսված 

դեպքերի: 

30. Կոմիտեի աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Կոմիտեի աշխատակազմի 

պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև կոմիտեի լիազորությանը 

վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները կատարվում են 

«Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

31. Կոմիտեի աշխատակազմի պարտավորությունների համար 

պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը: 

32. Կոմիտեի աշխատակազմի անվանումն է՝ «Արցախի Հանրապետության 

բնապահպանության կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ: 

33. Կոմիտեի աշխատակազմի գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, 

քաղաք Ստեփանակերտ, Սասունցի Դավիթ փողոց, շենք N 6: 

  

6. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

 

34. Կոմիտեի աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով 

ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքներով 

ձեռքբերված և աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը 

հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային իրավունքները), որը 

հաշվառվում է դրա հաշվեկշռում: Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշմամբ կոմիտեի աշխատակազմին կարող է վերապահվել նաև պետական 

բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավասություն: 
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35. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ վերցնելու կոմիտեի աշխատակազմի գույքը: 

36. Կոմիտեի աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, իրավական այլ 

ակտերով ու սույն կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով, իր 

գործունեության նպատակներին և գույքի նշանակությանը համապատասխան 

օգտագործելու, տնօրինելու և տիրապետելու իրեն հանձնված գույքը (գույքային 

իրավունքները): 

  

7. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 

37. Կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են դրա 

կառուցվածքային ստորաբաժանումները (բաժիններ) և առանձնացված 

ստորաբաժանումները (գործակալություն, տեսչություն): 

38. Կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է նախագահը: 

39. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը՝ նախագահի ներկայացմամբ: 

40. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն օրենքով, իսկ 

առանձին դեպքերում նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված ծառայությունների մատուցման, վերահսկողական գործառույթներ 

իրականացնող և պատասխանատվության միջոցներ կիրառող մարմին է: 

41. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

իրականացնում է նաև կոմիտեի աշխատակազմի առանձին գործառույթներ կամ 

դրանց մի մասը և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից: 

42. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն իրավունք 

ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային 

ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, 

դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

43. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն ունի Արցախի 

Հանրապետության զինանշանի պատկերով և կոմիտեի աշխատակազմի ու իր՝ 

հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ 

միջոցներ: 

  

8. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

44. Կոմիտեի աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը և նախագահը` Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների 

սահմաններում:  

45. Կոմիտեի աշխատակազմը ղեկավարում է կոմիտեի աշխատակազմի 

ղեկավարը, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

46. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ 

1) հաստատում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրությունը և դրանում 

կատարվող փոփոխությունները. 

2) որոշում է կոմիտեի աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը. 

3) հաստատում է կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքը. 

4) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 

իրավական այլ ակտերով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

47. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարն Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ, իրավական այլ ակտերով, նախագահի հրամաններով և սույն 

կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում 

ղեկավարում է կոմիտեի աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը և կրում 
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պատասխանատվություն օրենքների, իրավական այլ ակտերի, նախագահի 

հրամանների, սույն կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 

կատարելու համար: 

48. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված կարգով 

գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը պատճառված 

գույքային վնասի համար: Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի լիազորությունների 

դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ պատճառված նյութական վնասը 

հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար: 

49. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել հիմնադրի, 

նախագահի՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող որոշումները, 

կարգադրությունները, հրամաններն ու հրահանգները: 

50. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ պաշտոնեական 

պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան փոխարինում է 

կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներից 

մեկը՝ նախագահի հրամանով: 

51. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարը՝ 

1) առանց լիազորագրի իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության 

սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող, 

տալիս է լիազորագրեր՝ դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ 

գործողություններ իրականացնելու համար. 

2) օրենքով, իրավական այլ ակտերով, հիմնադրի և սույն կանոնադրությամբ 

սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին ամրացված պետական գույքը, այդ 

թվում՝ ֆինանսական միջոցները. 

3) իր իրավասությունների սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության 

անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր. 

4) օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

իր լիազորությունների սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և 

պաշտոնից (աշխատանքից) ազատում է կոմիտեի աշխատակազմի քաղաքացիական 

ծառայողներին և տեխնիկական սպասարկումն ապահովող աշխատողներին, նրանց 

նկատմամբ կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ. 

5) օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր 

կատարման ցուցումներ. 

6) նախագահի հաստատմանն է ներկայացնում կոմիտեի աշխատակազմի 

տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ թվում՝ ապահովում է 

նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառումը վարելը, 

ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, նախարարի 

հաստատմանն է ներկայացնում կոմիտեի աշխատակազմի տարեկան պահպանման 

ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է ձեռնարկում 

ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման համար. 

7) նախագահին ներկայացնում է առաջարկություններ կոմիտեի 

աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ. 

8) կազմակերպում է կոմիտեի բյուջեի նախագծի նախապատրաստական 

աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը. 

9) կազմակերպում է կոմիտեում քննարկումների և խորհրդակցությունների 

անցկացումը. 

10) վերահսկում է կոմիտեի աշխատակազմի կողմից սահմանված 

ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

11) նախագահի ստորագրմանն է ներկայացնում նախագահի հրամանները, 

ինչպես նաև կարգադրությունները. 
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12) ապահովում է համագործակցությունն Արցախի Հանրապետության 

պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

13) կազմակերպում է կոմիտեում գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները. 

14) իրականացնում է օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

52. Կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական բաժնի պետը 

ղեկավարում է կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսական ու հաշվապահական 

ծառայությունները, գործում է կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական 

ենթակայությամբ և իրականացնում «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքով 

իր վրա դրված լիազորությունները: 

53. Կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական բաժնի պետը 

պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, կոմիտեի 

աշխատակազմի ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, 

պարտադիր վճարների հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար: 

  

9. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

54. Կոմիտեի աշխատակազմն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և համապատասխան 

մարմիններ է ներկայացնում ֆինանսական, հարկային, մաքսային, պարտադիր 

վճարների, վիճակագրական, ինչպես նաև վարչական հաշվետվություններ, 

հաշվարկներ, հայտարարագրեր: 

55. Կոմիտեի աշխատակազմի գործունեության տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել վերստուգման 

(աուդիտի)՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

  

10. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ  

ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 

 

56. Կոմիտեի աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա գործունեության 

դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով: 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 26-ի N 129-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

  

 

1. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

  

1) Բնապահպանության քաղաքականության, բնապահպանական ռազմավարական 

ծրագրերի ու մոնիթորինգի բաժին 

2) Հողերի, ընդերքի, կենսառեսուրսների և անտառային պահպանության 

քաղաքականության բաժին 

3) Իրավաբանական, տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին 

4) Ֆինանսատնտեսական բաժին 

5) Քարտուղարություն  

  

2. ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

  

1) Ջրային, կենսառեսուրսների, թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների 

կառավարման  գործակալություն 

2) Բնապահպանական և ընդերքի պետական տեսչություն 
 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

26 հունիսի 2020թ.                                                          N 130-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ 

 ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» 

օրենքի    7-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջները` 

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

1)  Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի 

կառավարման կոմիտեի կանոնադրությունը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի 

կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքը` համաձայն N 2 

հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:  
 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 26-ի N 130-Ն որոշման 
 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման 

կոմիտեն (այսուհետ` կոմիտե) հանրապետական գործադիր մարմին է, որն 

ապահովում է Արցախի Հանրապետության կառավարության քաղաքականության` 

օրենքով իրեն վերապահված առանձին ուղղությունների իրականացումը, ինչպես նաև 

աջակցում է իրեն վերապահված ուղղությունների շրջանակներում Արցախի 

Հանրապետության կառավարության քաղաքականության մշակմանը: 

2. Կոմիտեն ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը 

դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով: 

3. Կոմիտեն գործում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության, 

օրենքների, իրավական այլ ակտերի և իր կանոնադրության հիման վրա: 

4. Կոմիտեի անվանումն է` 

1) հայերեն` Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի 

կառավարման կոմիտե. 

2) ռուսերեն` Комитет кадастра и управления государственным имуществом 

Республики Арцах. 

3) անգլերեն` Cadastre and state property management committee of the Artsakh 

Republic: 

5. Կոմիտեն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով ու իր` 

հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք և ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ 

միջոցներ: Կոմիտեն կարող է ունենալ Արցախի Հանրապետության զինանշանի 

պատկերով իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ 

և անհատականացման այլ միջոցներ: 

6. Կոմիտեի համակարգը կազմված է կոմիտեի նախագահից, կոմիտեի 

նախագահի տեղակալից, կոմիտեի նախագահի խորհրդականից, կոմիտեի նախագահի 

մամլո քարտուղարից, կոմիտեի նախագահի օգնականից և կոմիտեի աշխատակազմից: 

7. Կոմիտեին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով կարող է վերապահվել պետական բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի 

տիրապետման իրավասություն: 

8. Կոմիտեին կարող են հանձնվել պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություններ, պետական հիմնարկներ՝ առանց հիմնադրի 

իրավասությունների փոխանցման, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: 

9. Կոմիտեի գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Աբովյան փողոց 50: 

  

2. ԿՈՄԻՏԵԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

10. Կոմիտեի նպատակներն են կադաստրի ոլորտում` 

1) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` անշարժ 

գույքի պետական միասնական կադաստրի վարումն ու կադաստրի համակարգի 

գործունեության ապահովումը. 

2) պետության կողմից գույքի նկատմամբ իրավունքների ճանաչումը, 

երաշխավորումը և պաշտպանությունը: 

11. Կոմիտեի նպատակներն են պետական գույքի կառավարման ոլորտում` 
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1) պետական գույքի կառավարման (այդ թվում՝ հաշվառման, մասնավորեցման, 

օտարման, լուծարման, օգտագործման, սպասարկման) արդյունավետության 

բարձրացումը. 

2) պետական գույքի մասնավորեցման, օտարման և օգտագործման 

տրամադրման շնորհիվ Արցախի Հանրապետության պետական և համայնքային 

բյուջեների եկամուտների ավելացումը և գույքի հանրային օգտակարության 

բարձրացումը. 

3) պետական գույքի գույքագրումը և ամբողջական հաշվառումը. 

4) պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների 

գործունեության արդյունավետության բարձրացումը. 

5) պետական գույքի կառավարման ոլորտում պետություն-մասնավոր հատված 

փոխշահավետ գործընկերության համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը և նոր 

գործիքակազմի ներդրումը. 

6) պետական գույքային հարաբերությունների կարգավորումը և 

շարունակական բարեփոխումը: 

12. Կոմիտեի խնդիրներն են կադաստրի ոլորտում` 

1) անշարժ գույքի շուկայի կայացման աջակցությունը. 

2) գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների ու սահմանափակումների, 

գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին տեղեկատվական համակարգերի ստեղծումն 

ու Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

տեղեկատվության կառավարումը, տվյալների մատչելիությունը, օբյեկտիվության և 

անընդհատության ապահովումը. 

3) իր իրավասության սահմաններում հողային քաղաքականության, հողային 

ռեսուրսների կառավարման սկզբունքների մշակումը. 

4) պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական նպատակային 

ծրագրերի մշակումը և իրականացումը. 

5) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ խնդիրների 

իրականացումը: 

13. Կոմիտեի խնդիրներն են պետական գույքի կառավարման ոլորտում` 

1) պետական գույքի մասնավորեցման, օտարման, օգտագործման 

տրամադրման ծրագրային կառավարման բարեփոխումը. 

2) պետական գույքի մասնավորեցման, օտարման, վարձակալության, 

անհատույց օգտագործման տրամադրման ընթացակարգերի պարզեցումը, 

վարչարարության կրճատումը, գործընթացի թափանցիկության և 

հրապարակայնության ապահովումը. 

3) պետական գույքի գրավչությունը և վաճառքի խթանումն ապահովելու համար 

պետական գույքի մասնավորեցման և օտարման գործընթացում առավել գործուն և 

արդյունավետ գործիքակազմի կիրառումը. 

4) չօգտագործվող կամ ոչ արդյունավետ օգտագործվող պետական գույքը 

տնտեսական շրջանառության մեջ դնելու աշխատանքների իրականացումը. 

5) պետության գործառույթների համար անհրաժեշտ պետական գույքի կազմի և 

ճիշտ (նախընտրելի) կառուցվածքի սահմանումը. 

6) պետական գույքի հաշվառման բնագավառում արդիական միջոցների 

ներդրումը. 

7) պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների 

կառավարման բնագավառում արդյունավետ գործիքակազմի կիրառումը՝ կոնցեսիոն և 

հավատարմագրային կառավարման հանձնելու նպատակով. 

8) պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների 

գործունեության արդյունքներից ելնելով պատասխանատվության և կատարված 

աշխատանքի խրախուսման բնագավառում նոր գործիքակազմի ներդրումը. 

9) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ խնդիրների 

իրականացումը:  
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3. ԿՈՄԻՏԵԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

14. Կադաստրի ոլորտում կոմիտեի գործառույթներն են՝ 

1) գույքի (անկախ սեփականության ձևից) նկատմամբ իրավունքների, 

սահմանափակումների և օգտագործման նկատմամբ սահմանափակումների 

պետական գրանցման իրականացում. 

2) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Արցախի 

Հանրապետության հողային ֆոնդի հողային հաշվեկշռի կազմում. 

3) թվային տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի, ինչպես նաև 

կադաստրային քարտեզների և հատակագծերի ստեղծում և կազմում ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ. 

4) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան անշարժ 

գույքի կադաստրային գնահատում, հողի հարկի, գույքահարկի բազայի ստեղծում, 

բազմաբնույթ կադաստրների վարման նպատակով անշարժ գույքի` հողերի, շենքերի, 

շինությունների գնահատման մեթոդիկայի մշակմանը մասնակցություն. 

5) անշարժ գույքի ծածկագրման (կոդավորման) համակարգի, պետական 

գրանցման ծածկագրերի մշակում ու ներդրում. 

6) գեոդեզիայի և քարտեզագրության, աշխարհագրական անվանումների, 

երկրատեղեկատվական համակարգերի ստեղծման, գույքի նկատմամբ իրավունքների 

պետական գրանցման, գնահատման, կադաստրային քարտեզագրման ոլորտներում 

միջազգային փորձի ուսումնասիրում ու ներդրում. 

7) անշարժ գույքի պետական համակարգված դիտարկումների (մոնիթորինգ) 

կազմակերպում ու իրականացում, անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություն և 

տեղեկատվության հրապարակում. 

8) անշարժ գույքի շուկայի ձևավորման ու կայացման միջոցառումների 

կազմակերպում. 

9) անշարժ գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների, սահմանափակումների 

մասին տեղեկատվական բանկի ստեղծում ու կառավարում, կադաստրային գործերի և 

պետական գրանցման փաստաթղթերի պահպանում. 

10) Արցախի Հանրապետության տարածքում անշարժ գույքի գնահատման 

գործունեության բնագավառում հայտատու ֆիզիկական անձանց մասնագիտական 

որակավորման ստուգում, քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման 

(հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում հայտատուների 

որակավորման անցկացում, որակավորման վկայականների տրամադրում, դրանց 

գործողության կասեցում կամ դադարեցում. 

11) համակարգում ինքնաշխատ կադաստրի ներդրում. 

12) անշարժ գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների ու սահմանափակումների 

մասին տեղեկատվության հավաստիության, ամբողջականության, մատչելիության, 

արդիականության և հրապարակայնության ապահովում. 

13) իր իրավասության սահմաններում հողային հարաբերությունների 

կարգավորման, հողային քաղաքականության, հողային ռեսուրսների կառավարման 

սկզբունքների մշակում` հողի նկատմամբ իրավունքների, հողի շուկայի ձևավորման 

մասով. 

14) իր իրավասության սահմաններում հողաշինարարական նպատակային 

ծրագրերի, հողերի միավորման նախագծերի մշակման ապահովում. 

15) բազմաբնույթ, ճյուղային կադաստրի վարման համար անշարժ գույքի մասին 

տեղեկատվության տրամադրում. 

16) բնագավառի գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական և իրավական 

այլ ակտերի նախագծերի, նորմատիվ փաստաթղթերի (պետական ստանդարտներ, 

հրահանգներ, մեթոդական ցուցումներ և այլն) մշակում. 

17) իր իրավասության սահմաններում օտարերկրյա պետությունների և 

միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության ապահովում, 

անշարժ գույքի կադաստրի ծրագրերի իրականացում. 
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18) պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական 

նպատակային ծրագրերի մշակում և իրականացում. 

19) գեոդեզիական պլանային և բարձունքային ցանցերի, Արցախի 

Հանրապետության երկրատեղեկատվական համակարգի, տեղագրական քարտեզների 

և հատակագծերի ստեղծման արդյունքում ստացված նյութերի հիման վրա պետական 

քարտեզագրական ֆոնդի ձևավորում ու կառավարում. 

20) պետական պլանային գեոդեզիական և բարձունքային, գեոդինամիկական 

ցանցերի ստեղծման և պարբերաբար թարմացման աշխատանքների կազմակերպում և 

իրականացում. 

21) կոորդինատային, բարձունքային, գրավիմետրական չափումների 

միասնական համակարգի ձևավորման ապահովում. 

22) հիմնարար քարտեզագրական ստեղծագործությունների (այդ թվում` 

ատլասների, կրթական համակարգի համար ուսումնական, զբոսաշրջային և այլ 

պաշտոնական քարտեզների) ստեղծում և հրատարակում. 

23) ֆոտոգրամետրական աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում. 

24) Արցախի Հանրապետության պետական սահմանի և վարչատարածքային 

միավորների սահմանագծման, սահմանազատման հետ կապված քարտեզագրական 

աշխատանքների իրականացում. 

25) Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, բնակչության կարիքների համար գեոդեզիական 

տվյալների ու քարտեզագրական նյութերի ապահովում, իր իրավասության 

սահմաններում համայնքների և շրջանների սահմանների նկարագրման և 

քարտեզագրման աշխատանքներին մասնակցություն. 

26) իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության 

վարչատարածքային միավորների և պետական սահմանի սահմանագծման 

(դելիմիտացիա) ու սահմանազատման (դեմարկացիա) աշխատանքներին 

մասնակցություն. 

27) աշխարհագրական անվանումների տեղեկատվական բանկի և Արցախի 

Հանրապետության աշխարհագրական անվանումների պետական գրանցման 

իրականացում, աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի 

ստեղծում ու վարում և դրանց տվյալների հիման վրա պաշտոնական տեղեկատուների, 

ընդհանուր և թեմատիկ բառարանների, ցանկերի ստեղծման ու հրատարակման 

աշխատանքների կազմակերպում և ղեկավարում. 

28) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ներբնակավայրային 

օբյեկտների անվանափոխումների ու անվանակոչումների համաձայնեցում և 

հաշվառում. 

29) հասցեների միասնական ռեգիստրի վարում. 

30) կադաստրի համակարգում առկա տեղեկատվական բազաների (քարտեզներ, 

տեքստային տվյալներ, էլեկտրոնային արխիվ) թերությունների վերացման, 

ամբողջականացման աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում. 

31) քարտեզագրական նյութերի ստացման, մուտքագրման աշխատանքների 

վարում. 

32) երկրի հեռահար զոնդավորման, օդալուսանկարահանման, 

տիեզերալուսանկարահանման արդյունքում ստացված նյութերի մշակման 

աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում. 

33) հերթապահ քարտեզի վարման աշխատանքների կազմակերպում. 

34) Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, գիտակրթական հաստատությունների, 

բնակչության կարիքների համար երկրատեղեկատվական տվյալների ու 

քարտեզագրական նյութերի պատրաստման և հրատարակման աշխատանքների 

կազմակերպում և դրանց աջակցում. 

35) գեոդեզիայի և հողաշինարարությանն ուղղված գործունեության 

միասնական սկզբունքների սահմանում և իրականացում. 

36) արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության ընդլայնում. 
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37) Հողային օրենսգրքի 41-րդ հոդվածով նախատեսված պետական 

վերահսկողության իրականացում. 

38) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ 

գործառույթների իրականացում: 

15. Պետական գույքի կառավարման ոլորտում կոմիտեի գործառույթներն են ՝ 

1) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

պետական գույքի կառավարում` պետությանը, որպես գույքի սեփականատեր, 

դարձնելով շուկայական հարաբերությունների լիարժեք մասնակից` առաջնորդվելով 

արդյունավետության սկզբունքով. 

2) պետական գույքի կառավարման` ներառյալ մասնավորեցման վերաբերյալ 

առաջարկությունների մշակում և ներկայացում Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն. 

3) իր իրավասության սահմաններում պետական գույքի կառավարմանը 

վերաբերող հարցերի լուծում, ինչպես նաև պետական սեփականություն հանդիսացող 

շենքերի, շինությունների, տարածքների արդյունավետ օգտագործման և սպասարկման 

վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն. 

4) իր իրավասության սահմաններում պետական բաժնեմաս ունեցող 

առևտրային կազմակերպություններում Արցախի Հանրապետության սեփականություն 

հանդիսացող բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունների իրականացում, 

ինչպես նաև իր ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

կառավարում. 

5) լուծարված առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններից 

պետական բաժնեմասի դիմաց ստացվող մնացորդային գույքի կազմում ընդգրկված 

գույքային իրավունքների կառավարման իրականացում. 

6) հօգուտ պետությանը բռնագրավված, տիրազուրկ, նվիրատվությամբ և 

ժառանգության իրավունքով պետությանն անցած գույքի տնօրինման, ինչպես նաև 

հարկային և ոչ հարկային պարտավորությունների դիմաց բռնագանձված գույքի 

իրացման աշխատանքների կատարում. 

7) պետական հիմնարկների գույքի պահպանման կամ օգտագործման վիճակի 

բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն. 

8) իր իրավասության սահմաններում պետական և այլ իրավասու մարմինների 

մասնակցությամբ պետական գույքի օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության 

իրականացում. 

9) պետական գույքի օգտագործումից ու մասնավորեցումից ստացվելիք 

միջոցների վերաբերյալ կանխատեսումների իրականացում և դրանց ապահովման 

համար միջոցառումների ներկայացում Արցախի Հանրապետության կառավարություն. 

10) իր իրավասության սահմաններում պետական գույքը տիրապետող կամ 

օգտագործող սուբյեկտներից օրենքով կամ Արցախի Հանրապետության 

կառավարության կողմից սահմանված կարգով պետական գույքը տիրապետողի, 

օգտագործողի, ինչպես նաև այդ գույքի կազմի ու որակի փոփոխությունների մասին 

տեղեկատվության ընդունում. 

11) պետական գույքի գույքագրման աշխատանքներում պետական մարմինների 

հետ համագործակցում, գույքագրման վերաբերյալ հաշվետվությունների ընդունում, 

իսկ հատուկ լիազորության դեպքում գույքագրման աշխատանքների կազմակերպում. 

12) իր իրավասության սահմաններում պետական մասնակցությամբ 

առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսական առողջացման ծրագրերի 

մշակմանն ու իրագործմանը, այդ կազմակերպությունների լուծարման, վարձակալված 

պետական գույքի կառավարման քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմանը 

մասնակցում. 

13) իր իրավասության սահմաններում պետական գույքի վարձակալության և 

անհատույց օգտագործման տրամադրման իրականացնում, պետական գույքի 
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անհատույց օգտագործման և վարձակալության տրամադրման մասին իրավական 

ակտերի նախագծերի մշակում. 

14) պետական գույքի նկատմամբ սեփականության (օգտագործման) իրավունքի 

պետական գրանցման կազմակերպում. 

15) պետական գույքի մասնավորեցման և մասնավորեցման գործընթացը 

կանոնակարգող իրավական ակտերի մշակում և ներկայացում Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն. 

16) գույքի գնահատման, մասնավորեցման իրականացում, իրավաբանական 

անձանց լուծարումը կարգավորող նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում և 

ներկայացում Արցախի Հանրապետության կառավարություն, Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մասնավորեցվող պետական 

գույքի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակման ապահովում. 

17) պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրերի, ինչպես նաև այդ 

ծրագրերում առաջարկվող լրացումների և փոփոխությունների վերաբերյալ Արցախի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի մշակում և ներկայացում Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն. 

18) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված 

դեպքերում և կարգով պետական մասնակցությամբ առևտրային 

կազմակերպությունների բաժնետոմսերի, «փոքր» ու անավարտ շինարարության 

օբյեկտների մասնավորեցման, ինչպես նաև այդ առնչությամբ պետական 

մասնակցությամբ կազմակերպությունների վերակազմակերպման աշխատանքների 

իրականացում. 

19) Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ պետական 

մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններում մասնավորեցման և 

օտարման, ինչպես նաև մասնավորեցումից հետո դրանց պայմանագրային 

պարտավորությունների կատարման վերահսկման նախապատրաստական 

աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով կառավարչի նշանակում, 

փորձագետների վարձում, մասնագիտացված կազմակերպությունների ներգրավում․ 

20) մասնավորեցման ծրագրին համապատասխան և Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մասնավորեցման հայտերի 

ընդունում և ընթացքավորում, մասնավորեցման գործարքների կնքում. 

21) իր կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների 

կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացում և պարտավորությունների 

կատարման մասին եզրակացության տրամադրում.  

22) մասնավորեցման համար վճարումը, այդ թվում` հերթական վճարումը, 

ինչպես նաև մասնավորեցման գործարքի այլ պայմանները չկատարելու դեպքում 

հայցի ներկայացում դատարան` գնորդին սեփականության իրավունքով պատկանող 

գույքի վրա բռնագանձում տարածելու կամ մասնավորեցման պայմանագրով 

նախատեսված պատասխանատվության այլ միջոցներ կիրառելու մասին․ 

23) մասնավորեցման ընթացքի վերահսկում և վերլուծում` այդ նպատակով 

տեղեկություններ ստանալով պետական կառավարման, տեղական 

ինքնակառավարման և դատական մարմիններից․ 

24) պետական գույքի մասնավորեցման, տնօրինման, ինչպես նաև հաշվառման 

գործընթացների վերլուծության իրականացում և դրանց վերաբերյալ 

առաջարկությունների ընդհանրացում. 

25) մասնավորեցման ծրագրի պահանջներից ելնելով` օրենքով սահմանված 

դեպքերում մասնավորեցման մասնակիցների և մասնավորեցման օբյեկտների 

նկատմամբ սահմանափակումներ կիրառելու վերաբերյալ առաջարկությունների 

ներկայացում Արցախի Հանրապետության կառավարություն. 

26) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

մասնավորեցման ընթացիկ ծրագրի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունների 

նախագծերի ներկայացում Արցախի Հանրապետության կառավարություն. 
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27) մասնավորեցման ենթակա պետական մասնակցությամբ առևտրային 

կազմակերպությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների մասին 

տեղեկությունների ու ազդագրերի հրապարակման կազմակերպում. 

28) պետական գույքի հավանական գնորդներին մասնավորեցման գործընթացին 

վերաբերող տեղեկությունների տրամադրում, իր իրավասության սահմաններում 

պետական սեփականություն հանդիսացող հողի, անտառների, ջրային և այլ բնական 

ռեսուրսների տնօրինման ու օգտագործման պետական քաղաքականության 

հիմնադրույթների մշակմանը աջակցում: 

 

4. ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

16. Կոմիտեն ղեկավարում է կոմիտեի նախագահը: Կոմիտեի նախագահն ունի 

տեղակալ, որին պաշտոնի նշանակում և ազատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

17. Կոմիտեի նախագահը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության 

Նախագահին: 

18. Կոմիտեի նախագահը` 

1) պատասխանատու է կոմիտեի առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների 

իրականացման համար. 

2) իր իրավասության սահմաններում առանց լիազորագրի հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի 

Հանրապետության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

3) իրականացնում է կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված 

կազմակերպությունների կառավարումը. 

4) նշանակում և ազատում է իր խորհրդականին, մամլո քարտուղարին և 

օգնականին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և նշանակում 

կարգապահական տույժեր. 

5) հաստատում է հաստիքացուցակը. 

6) հաստատում է ներքին կարգապահական կանոնները. 

7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և 

կարգով ստեղծում է իրեն կից խորհրդակցական մարմիններ. 

8) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում աշխատակազմի ղեկավարի` 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները. 

9) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում իր տեղակալի, աշխատակազմի 

ղեկավարի հանձնարարականները. 

10) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում կոմիտեի ենթակայությանը 

հանձնված կազմակերպությունների ղեկավարների, Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, 

կարգադրությունները, ցուցումները, հանձնարարականները. 

11) լսում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների (վարչություններ, 

բաժիններ), առանձնացված ստորաբաժանումների (տեսչություններ), նրանց 

ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների հաշվետվությունները, քննում է 

դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված 

չէ. 

12) սահմանում է կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

իրավասությունները` հաստատելով դրանց կանոնադրությունները և կառուցվածքը. 

13) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ. 

14) տրամադրում է արձակուրդ կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարին Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված կարգին 

համապատասխան. 

15) իրականացնում է օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:   
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19. Կոմիտեի նախագահի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է 

կոմիտեի նախագահի տեղակալը, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: 

20. Կոմիտեի նախագահի տեղակալը` 

1) գործում է կոմիտեի նախագահի կողմից պատվիրակված լիազորությունների 

ուժով և համակարգում է աշխատանքներն (գործունեությունը) իրեն հանձնարարված 

բնագավառներում. 

2) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում կոմիտեի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներին (վարչություններ, բաժիններ), 

առանձնացված ստորաբաժանումներին (տեսչություններ), նրանց ենթակայությանը 

հանձնված կազմակերպություններին փոխանցում է կոմիտեի նախագահի 

հանձնարարականները, ապահովում՝ կոմիտեի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների, ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների կողմից 

կոմիտեի նախագահի հանձնարարականների կատարումը, իր համակարգման 

լիազորությունների շրջանակներում տալիս է հանձնարարականներ և դրանց 

կատարման նկատմամբ իրականացնում է հսկողություն` արդյունքների մասին 

տեղեկացնելով կոմիտեի նախագահին. 

3) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում ստանում է 

աշխատակազմի ղեկավարի աջակցությունը, համագործակցում է այլ մարմինների և 

կազմակերպությունների հետ. 

4) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում կոմիտեի 

նախագահին ներկայացնում է առաջարկություններ. 

5) իրականացնում է կոմիտեի նախագահի կողմից տրված ցուցումները և 

հանձնարարականները: 

 

5. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

 

21. Կոմիտեի աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը` օրենքներով, իրավական 

այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ կոմիտեին վերապահված լիազորությունների 

լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, քաղաքացիական իրավահարաբերություն-

ներին կոմիտեի մասնակցության ապահովումն է: 

22. Կոմիտեի աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող 

կազմակերպություն է, որն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ, ենթակա է հաշվառման` 

իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից: 

23. Կոմիտեի աշխատակազմը գործում է Քաղաքացիական օրենսգրքի, 

«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքի, իրավական այլ ակտերի, 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և սույն կանոնադրության 

հիման վրա: 

24. Կոմիտեի աշխատակազմն իր իրավասության սահմաններում կարող է 

Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

25. Կոմիտեի աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի 

պատկերով ու իր` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք և ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: Կոմիտեի աշխատակազմն կարող է ունենալ 

Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով իր անվանմամբ հայերեն և այլ 

լեզվով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

26. Կոմիտեի աշխատակազմը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական 

գործունեություն՝ կոմիտեի աշխատակազմի կատարած գործառույթների և մատուցած 

ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն պետական տուրք՝ օրենքով 

սահմանված չափով և կարգով: 

27. Կոմիտեի աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: 

28. Կոմիտեի աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Կոմիտեի աշխատակազմի 
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պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև կոմիտեի լիազորությանը 

վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները կատարվում են 

«Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

29. Կոմիտեի աշխատակազմի պարտավորությունների համար 

պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը: 

30. Կոմիտեի աշխատակազմի անվանումն է` «Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմ» պետական 

կառավարչական հիմնարկ: 

31. Կոմիտեի աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, 

ք.Ստեփանակերտ, Խ. Աբովյանի 50 փողոց: 

 

6. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 

32. Կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են նրա 

կառուցվածքային ստորաբաժանումները (վարչություններ և բաժիններ) և 

առանձնացված ստորաբաժանումները (տեսչություններ): 

33. Կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է կոմիտեի նախագահը: 

34. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը՝ կոմիտեի նախագահի ներկայացմամբ: 

35. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն օրենքով, իսկ 

առանձին դեպքերում՝ նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված ծառայությունների մատուցման, վերահսկողության գործառույթներ և 

պատասխանատվության միջոցներ կիրառող մարմին է: 

36. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն իրականա-

ցնում է նաև նախարարության աշխատակազմի առանձին գործառույթները կամ դրանց 

մի մասը, և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից: 

37. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն իրավունք 

ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային 

ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, 

դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

38. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն ունի Արցախի 

Հանրապետության զինանշանի պատկերով և կոմիտեի աշխատակազմի ու իր՝ 

հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ 

միջոցներ: 

 

7. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

 

39. Կոմիտեի աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով 

ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքներով 

ձեռքբերված և աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը 

հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային իրավունքները), որը 

հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշմամբ կոմիտեի աշխատակազմին կարող է վերապահվել նաև պետական 

բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավասություն: 

40. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ հետ վերցնելու կոմիտեի աշխատակազմի գույքը: 

41. Կոմիտեի աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, իրավական այլ 

ակտերով ու իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով, իր 

գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան, 

օգտագործելու, տնօրինելու և տիրապետելու իրեն հանձնված գույքը: 
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8. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

42. Կոմիտեի աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում է կոմիտեի 

նախագահը՝ օրենքով և սույն կանոնադրությամբ իրենց վերապահված 

իրավասությունների սահմաններումֈ Կոմիտեի աշխատակազմը ղեկավարում է 

կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարը, որին օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի 

նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունըֈ 

43.  Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ 

1) հաստատում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրությունը և դրանում 

կատարում փոփոխություններ. 

2) որոշում է կոմիտեի աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը. 

3) հաստատում է կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքը. 

4) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 

օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

44. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, իրավական այլ ակտերով, 

կոմիտեի նախագահի հրամաններով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 

լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է կոմիտեի աշխատակազմի 

ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, իրավական 

այլ ակտերի, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումների և կոմիտեի 

նախագահի հրամանների, սույն կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ 

պատշաճ կատարելու համարֈ 

45. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված կարգով 

գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը պատճառված 

գույքային վնասի համարֈ Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի լիազորությունների 

դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ պատճառված նյութական վնասը 

հատուցելու, պարտականությունները չկատարելու համարֈ 

46. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել հիմնադրի, 

կոմիտեի նախագահի՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող 

որոշումները, կարգադրությունները, հրամաններն ու հրահանգներըֈ 

47. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ պաշտոնեական 

պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան փոխարինում է 

կոմիտեի աշխատակազմի ստորաբաժանումների ղեկավարներից մեկը՝ կոմիտեի 

նախագահի հրամանովֈ 

48. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարը՝ 

1) առանց լիազորագրի իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության 

սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող, 

տալիս է լիազորագրեր՝ դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ 

գործողություններ իրականացնելու համար. 

2) օրենքով, իրավական այլ ակտերով հիմնադրի և սույն կանոնադրությամբ 

սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին ամրացված պետական գույքը, այդ 

թվում՝ ֆինանսական միջոցները. 

3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության 

անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր. 

4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների 

սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից) 

ազատում է կոմիտեի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողներին և 

տեխնիկական սպասարկումն ապահովող աշխատողներին, նրանց նկատմամբ 

կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ. 

5) օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր 

կատարման ցուցումներ. 
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6) կոմիտեի նախագահի հաստատմանն է ներկայացնում կոմիտեի 

աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ 

թվում՝ ապահովում է կոմիտեի աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառումը 

վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, կոմիտեի  

նախագահի հաստատմանն է ներկայացնում կոմիտեի աշխատակազմի տարեկան 

պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան 

ֆինանսական հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է 

ձեռնարկում ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման 

համար. 

7) կոմիտեի նախագահին ներկայացնում է առաջարկություններ կոմիտեի 

աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ. 

8) կազմակերպում է կոմիտեի բյուջեի նախագծի նախապատրաստական 

աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը. 

9) կազմակերպում է կոմիտեում քննարկումների և խորհրդակցությունների 

անցկացումը. 

10) վերահսկում է կոմիտեի աշխատակազմի կողմից սահմանված 

ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

11) կոմիտեի նախագահի ստորագրությանն է ներկայացնում կոմիտեի 

նախագահի հրամանները, ինչպես նաև կարգադրությունները. 

12) ապահովում է համագործակցությունն Արցախի Հանրապետության 

պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

13) կազմակերպում է կոմիտեում գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները. 

14) իրականացնում է օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններֈ 

  

9. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

49. Կոմիտեի աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը ղեկավարում է կոմիտեի 

աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական ծառայությունները, գործում է 

կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական ենթակայությամբ և իրականացնում 

«Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքով իր վրա դրված լիազորություններըֈ 

50. Կոմիտեի աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահը պատասխանատու է 

հաշվապահական հաշվառումը վարելու, կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսական, 

բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների մասին 

հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու և ներկայացնելու համարֈ 

51. Կոմիտեի աշխատակազմն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և համապատասխան 

մարմիններ ներկայացնում ֆինանսական, հարկային, պարտադիր վճարների մասին և 

վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ, հայտարարագրեր: 

52. Կոմիտեի գործունեության մասին տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի 

(վերստուգման)` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

 

10. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 

 

53. Կոմիտեի աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա գործունեության 

դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով: 
 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի հունիսի 26-ի N 130-Ն որոշման 
 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ 

  ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

  

 

1. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 

 

1. Վարչություններ 

1) Անշարժ գույքի կադաստրի վարչություն 

2) Պետական գույքի կառավարման վարչություն 

 

2. Բաժիններ 

1) Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին 

2) Իրավաբանական բաժին 

3) Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ցանցի սպասարկման բաժին 

4) Ընդհանուր բաժին 

 

2. Առանձնացված ստորաբաժանում 

1) Գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչություն  

 
 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 


