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«Ներման մասին» ԱՀ ՀՕ-18-Ն օրենքը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-19-Ն օրենքը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ20-Ն օրենքը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-21-Ն
օրենքը
««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-22-Ն օրենքը
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«Արցախի Հանրապետությունում 2020 թվականին գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում, 2019 թվականին փորձնական
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում անցկացնելու և
2020 թվականին անցկացվելիք գյուղատնտեսական համատարած
հաշվառման հանրապետական, Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանային հանձնաժողովների կազմերը հաստատելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 276-Ն որոշումը
«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականին գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ծրագիրը (հարցաշարը)
հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 277-Ն որոշումը
«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1135-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆինանսական միջոցներ
հատկացնելու և ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու թույլտվություն տալու մասին» ԱՀ կառավարության N 279-Ն որոշումը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015
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թվականի հունիսի 8-ի N 353-Ն որոշման մեջ լրացումներ
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 288-Ն որոշումը
«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 302-Ն որոշումը
«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 303-Ն որոշումը
«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 304-Ն որոշումը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի
շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ
կառավարության N 312-Ն որոշումը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016
թվականի օգոստոսի 29-ի N 502-Ն որոշման մեջ փոփոխություն
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 313-Ն որոշումը
«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի
նոյեմբերի 27-ի N 194-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 314-Ն որոշումը
«Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում Արցախի Հանրապետությանը հատկացվելիք 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելության մասնագիտությունների և պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ
(անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված
կրթական ծրագրով տեղերի մասին» ԱՀ կառավարության N 315-Ն
որոշումը
«Արցախի
Հանրապետության
պետական
բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների 2019-2020 ուսումնական
տարվա ընդունելության` ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի
լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի
կիրառման իրավունքներով (վճարովի) բակալավրի կրթական
ծրագրով առկա ուսուցման տեղերը և հեռակա ուսուցման
վճարովի տեղերը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N
316-Ն որոշումը
«Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 2019-2020 ուսումնական տարվա
ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտությունների ցանկը, անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերը և պետության կողմից
ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման
իրավունքներով (վճարովի) առկա և հեռակա ուսուցման մագիստրոսի կրթական ծրագրով տեղերը՝ ըստ մասնագիտությունների
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հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 317-Ն որոշումը
«Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական
հաստատությունների 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելության` ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և ուսումնական հաստատությունների կողմից
ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով
(վճարովի) առկա ուսուցման տեղերը և հեռակա ուսուցման
վճարովի տեղերը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N
318-Ն որոշումը
«Արցախի Հանրապետության տարածք մուտք գործելու, Արցախի
Հանրապետության տարածքից դուրս գալու կանոնները
սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 319-Ն որոշումը
«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի
փետրվարի 4-ի N 34-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու
մասին» ԱՀ կառավարության N 321-Ն որոշումը
«Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում զինվորական
ծառայություն անցնելու ցանկություն հայտնած շարքային կազմի
պարտադիր զինծառայողի հետ պայմանագիր կնքելու կարգը
սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 322-Ն որոշումը
«Ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների
միասնական համազգեստը և տարբերանշանները հաստատելու և
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004
թվականի մարտի 25-ի N 119 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» ԱՀ կառավարության N 323-Ն որոշումը

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
ապրիլի 17-ին

ՆԵՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
ԳԼՈՒԽ 1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան
1. Սույն օրենքը կարգավորում է ներման, ներման խնդրագրերը
ներկայացնելու և քննարկելու, ինչպես նաև ներման հրամանագրերի
կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու հետ
կապված հարաբերությունները:
Հոդված 2. Ներման մասին օրենսդրությունը
1. Ներման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում
են Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով, Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեակատարողական
օրենսգրքով և սույն օրենքով:
Հոդված
3.
հասկացությունները

Օրենքում

օգտագործվող

հիմնական

1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական
հասկացությունները.
1) ներում՝ մարդասիրական դրսևորում, որի միջոցով Արցախի
Հանրապետության նախագահը սույն օրենքով սահմանված կարգով
հանցագործության համար դատապարտված անձին կարող է լրիվ կամ
մասնակիորեն ազատել ինչպես հիմնական, այնպես էլ լրացուցիչ
պատժից կամ պատժի չկրած մասը փոխարինել ավելի մեղմ
պատժատեսակով կամ պատժաչափով, կամ կարող է վերացնել
դատվածությունը.
2) ներման խնդրագիր՝ գրավոր դիմում, որը հանցագործության
համար դատապարտված
անձը
ներկայացնում
է Արցախի

Հանրապետության
նախագահի
աշխատակազմ՝
Արցախի
Հանրապետության նախագահի կողմից ներում շնորհելու նպատակով:

ԳԼՈՒԽ 2
ՆԵՐՄԱՆ ԽՆԴՐԱԳՐԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ
ԿԱՐԳԸ: ՆԵՐՈՒՄ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼԸ
Հոդված 4. Ներման խնդրագրերը ներկայացնելու կարգը
1. Ներման խնդրագիր ներկայացնելու իրավունք ունի հանցագործության համար դատապարտված յուրաքանչյուր անձ միայն
դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո:
2.
Այլ
անձինք
կարող
են
ներկայացնել
ներման
միջնորդություններ: Ներման միջնորդություններ ներկայացնելու
դեպքում դրանք կցվում են սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված
անձի
ներկայացրած
ներման
խնդրագրին:
Ներման
միջնորդությունները չեն քննարկվում, եթե առկա չէ սույն հոդվածի 1-ին
մասով նախատեսված անձի ներման խնդրագիրը:
3. Ներման խնդրագիրը ներառում է՝
1) ներման խնդրագիրը ներկայացնող անձի անունը, ազգանունը.
2) ծանուցման վայրի մասին նշում.
3) գործի հակիրճ նկարագրությունը.
4) ներման խնդրագրով հայցվող խնդրանքի էությունը.
5) դատապարտյալի վերաբերմունքն իր կատարած հանցանքի
նկատմամբ.
6) ներման խնդրագիրը հիմնավորող հանգամանքները.
7) ներման խնդրագիրը ներկայացնող անձի կարծիքով
ուշադրության արժանի այլ հանգամանքներ:
4. Ներման միջնորդությունների առկայության դեպքում ներման
խնդրագիր ներկայացնող անձը դրանք կարող է կցել ներման
խնդրագրին:
5. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված՝ ներման
խնդրագրին ներկայացվող պահանջները չպահպանելն արգելք չէ
ներման խնդրագրի քննարկման համար, բացառությամբ այն դեպքերի,
երբ ներման խնդրագրով հնարավոր չէ նույնականացնել այն
ներկայացնող անձին:
6. Ներման խնդրագրերը սույն հոդվածի 1-ին մասով
նախատեսված անձանց կողմից առձեռն կամ փոստով ներկայացվում
կամ պատիժը կատարող մարմնի միջոցով ուղարկվում են Արցախի

Հանրապետության
նախագահի
աշխատակազմ
(այսուհետ՝
աշխատակազմ):
7. Ներման խնդրագրերը պատիժը կատարող մարմնի միջոցով
ուղարկվելու դեպքում պատիժը կատարող մարմնի վարչակազմը
ներման խնդրագրերը ստանալու պահից երեք աշխատանքային օրվա
ընթացքում դրանք ուղարկում է աշխատակազմ:
8. Ներման միջնորդությունները սույն հոդվածի 2-րդ մասով
նախատեսված անձինք առձեռն կամ փոստով ներկայացնում են
աշխատակազմ:
Հոդված 5. Ներման խնդրագրերը քննարկելու կարգը
1. Հանցագործության համար դատապարտված անձին կարող է
ներում շնորհվել, եթե նա ներկայացրել է ներման խնդրագիր:
2. Ներման խնդրագիրը քննարկելու նպատակով աշխատակազմը
ներման խնդրագիր ներկայացրած անձի վերաբերյալ կազմում է
անձնական գործ:
3. Ներման խնդրագիր ներկայացրած անձի վերաբերյալ
անձնական գործը (այսուհետ՝ անձնական գործ) կազմվում է պատիժը
կատարող մարմնի ներկայացրած տվյալների հիման վրա: Պատիժը
կատարող մարմինը աշխատակազմի հարցումն ստանալու պահից
երկշաբաթյա
ժամկետում
պահանջվող
տեղեկատվությունը
ներկայացնում է աշխատակազմ:
4. Անձնական գործը պետք է ներառի հանցագործության համար
դատապարտված անձի ներկայացրած ներման խնդրագիրը, ներման
միջնորդությունները (առկայության դեպքում), նրա վերաբերյալ
կայացված և օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի պատճենը,
պատիժը կրելու ընթացքում նրա դրսևորած վարքագծի բնութագիրը,
ինչպես նաև սույն օրենքի 6-րդ հոդվածով նախատեսված՝ ներման
խնդրագրերի
քննարկման
ժամանակ
ուսումնասիրվող
հանգամանքների մասին ամփոփ տեղեկանքը:
5.Ներման խնդրագրերը, նախքան Արցախի Հանրապետության
նախագահի քննարկմանը ներկայացնելը, նախապես քննարկվում են
Արցախի Հանրապետության նախագահին առընթեր ներման հարցերի
հանձնաժողովում (այսուհետ՝ Հանձնաժողով):
6. Հանձնաժողովը ներման խնդրագրի վերաբերյալ Արցախի
Հանրապետության նախագահին ներկայացնում է առաջարկություն:
7. Նախնական քննարկման համար Հանձնաժողով, ինչպես նաև
Արցախի Հանրապետության նախագահի քննարկմանը ներկայացվող
անհրաժեշտ նյութերը նախապատրաստում է աշխատակազմը:

Հոդված 6. Ներման խնդրագրերի
ուսումնասիրվող հանգամանքները

քննարկման

ժամանակ

1. Ներման խնդրագրերը քննարկելիս ուսումնասիրվում են
հետևյալ հանգամանքները`
1) ներման խնդրագրով հայցվող խնդրանքի էությունը.
2) կատարված հանցագործության բնույթը և հանրության համար
վտանգավորության աստիճանը.
3) դատապարտյալի անձը.
4) իր կատարած հանցանքի նկատմամբ դատապարտյալի
ունեցած վերաբերմունքը.
5)դատապարտյալի վերաբերմունքը քրեական ենթամշակույթի
նկատմամբ.
6) պատիժը կրելու ընթացքում դրսևորած վարքագիծը.
7) ռեցիդիվի առկայությունը.
8) տուժողին պատճառված վնասը հատուցելը կամ այլ կերպ
հարթելը.
9)
մասնակցությունը
վերասոցիալականացման
միջոցառումներին և ծրագրերին.
10) առողջական վիճակը.
11) սոցիալական դրությունը.
12) ընտանեկան դրությունը և խնամքի տակ գտնվող անձանց
առկայությունը.
13) նախկինում ներում շնորհված լինելու կամ համաներում
կիրառված լինելու, նախկինում պատիժը կրելուց պայմանական
վաղաժամկետ ազատված լինելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի
մեղմ պատժատեսակով փոխարինված լինելու հանգամանքը.
14) ուշադրության արժանի այլ հանգամանքներ:
Հոդված 7. Ներում շնորհելու կամ ներման շնորհումը մերժելու
մասին Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերը:
Ներում շնորհելու մասին Արցախի Հանրապետության նախագահի
հրամանագրերի կատարումը
1. Ներում շնորհելու կամ ներման շնորհումը մերժելու մասին
Արցախի Հանրապետության նախագահը ընդունում է հրամանագիր:
2. Ներում շնորհելու մասին Արցախի Հանրապետության
նախագահի հրամանագրերը կատարման նպատակով ուղարկվում են՝
1) տուգանքի կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ
որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելու կամ
հանրային աշխատանքների կամ հատուկ կամ զինվորական կոչումից,
կարգից, աստիճանից կամ որակավորման դասից զրկելու կամ գույքի
բռնագրավման
կամ
կալանքի
կամ
որոշակի
ժամկետով

ազատազրկման կամ ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձանց
կամ
դատվածության
վերացման
վերաբերյալ՝
Արցախի
Հանրապետության ոստիկանություն.
2) զինվորական ծառայության մեջ սահմանափակման կամ
կալանքի
կամ
կարգապահական
գումարտակում
պահելու
դատապարտված
զինծառայողների
վերաբերյալ՝
Արցախի
Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն:
3. Ներում շնորհելու մասին Արցախի Հանրապետության
նախագահի հրամանագրերը ի կատար են ածվում անհապաղ՝
հրամանագրերի քաղվածքները ստանալուն պեսֈ Սույն հոդվածի 2-րդ
մասում նշված մարմինները հրամանագրերի կատարման մասին
հաղորդագրություններն անհապաղ ուղարկում են աշխատակազմ, իսկ
սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով նշված մարմինը՝ նաև Արցախի
Հանրապետության ոստիկանություն:
4. Աշխատակազմը ներման խնդրագրերի մասին Արցախի
Հանրապետության նախագահի հրամանագիրն ընդունվելուց հետո` ոչ
ուշ, քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, ուղարկում է
Արցախի
Հանրապետության
ոստիկանություն,
Արցախի
Հանրապետության դատարաններ և Արցախի Հանրապետության
դատախազություն, իսկ սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով
նախատեսված դեպքերում՝ նաև Արցախի Հանրապետության
պաշտպանության
նախարարություն:
Ներման
խնդրագրերի
քննարկման արդյունքների մասին ներման խնդրագրեր ներկայացրած
անձինք ծանուցվում են պատիժը կատարող մարմինների միջոցով:
5. Ներման ակտով անձը չի կարող ազատվել օրինական ուժի մեջ
մտած դատական ակտով սահմանված նյութական և ոչ նյութական
վնասը հատուցելու պարտականությունից:
6. Ներում շնորհված դատապարտյալների նկատմամբ կայացված
դատավճիռները նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով կամ
գործի նախորդ քննության ժամանակ թույլ տրված նյութական կամ
դատավարական
իրավունքի
հիմնարար
խախտման
հիմքով
վերանայելու դեպքում Արցախի Հանրապետության դատարաններն
իրենց կայացրած՝ հանցանքի կատարման մեջ մեղավոր ճանաչելու
մասին դատական ակտերի մասին տեղեկացնում են աշխատակազմին:
7. Դատապարտյալի նկատմամբ կայացված և օրինական ուժի մեջ
մտած դատավճիռը նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով կամ
գործի նախորդ քննության ժամանակ թույլ տրված նյութական կամ
դատավարական
իրավունքի
հիմնարար
խախտման
հիմքով
վերանայելու դեպքում ներման խնդրագրի քննարկումը կասեցվում է
մինչև վերանայման վարույթի արդյունքով կայացված դատական ակտի
օրինական ուժի մեջ մտնելը:

Հոդված 8. Ներման նոր խնդրագրեր ներկայացնելը
1. Ներման խնդրագրերը մերժելու կամ մասնակիորեն
բավարարելու դեպքում, եթե առկա չեն ուշադրության արժանի նոր
հանգամանքներ,
ներման
նոր
խնդրագրերը
Արցախի
Հանրապետության նախագահի քննարկմանը կարող են ներկայացվել
ներման նախորդ խնդրագրերի մերժման կամ մասնակիորեն
բավարարման օրվանից մեկ տարի հետոֈ
2. Մինչև սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված ժամկետի ավարտն
ստացված ներման նոր խնդրագրերը կցվում են դատապարտյալի
ներման գործինֈ
Հոդված 9. Ներում շնորհելու մասին Արցախի Հանրապետության
նախագահի հրամանագրերի կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը
1. Ներում շնորհելու մասին Արցախի
Նախագահի
հրամանագրերի
կատարումը
աշխատակազմը:

Հանրապետության
վերահսկում
է

ԳԼՈՒԽ 3
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԸ
Հոդված 10. Հանձնաժողովի կազմը և աշխատակարգը
1. Հանձնաժողովի անհատական կազմը և աշխատակարգը
հաստատում է Արցախի Հանրապետության նախագահը:

ԳԼՈՒԽ 4
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 11. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

պաշտոնական

Հոդված 12. Օրենքի գործողությունը
1. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է սույն օրենքն ուժի
մեջ մտնելուց հետո ներկայացված ներման խնդրագրերի և այն
խնդրագրերի վրա, որոնք Արցախի Հանրապետության նախագահի

աշխատակազմ են ներկայացվել մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը,
սակայն դեռևս չեն քննարկվել:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. մայիսի 3
Ստեփանակերտ
ՀՕ-18-Ն

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
ապրիլի 17-ին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013
թվականի ապրիլի 25-ի քրեական օրենսգրքի 82-րդ հոդվածի 1-ին
մասում «պատժատեսակով,» բառից հետո լրացնել «կամ
պատժաչափով,» բառերը:
Հոդված 2. Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթ
1.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
2. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է սույն օրենքն
ուժի մեջ մտնելուց հետո ներկայացված ներման խնդրագրերի և
այն խնդրագրերի վրա, որոնք Արցախի Հանրապետության
նախագահի աշխատակազմ են ներկայացվել մինչև սույն օրենքն
ուժի մեջ մտնելը, սակայն դեռևս չեն քննարկվել:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. մայիսի 3
Ստեփանակերտ
ՀՕ-19-Ն

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
ապրիլի 17-ին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008
թվականի դեկտեմբերի 17-ի քրեական դատավարության օրենսգրքի
386-րդ հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«4. Ամբաստանյալին բացատրվում է ներման խնդրագիր
ներկայացնելու իրավունքը:»:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. մայիսի 3
Ստեփանակերտ
ՀՕ-20-Ն

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
ապրիլի 17-ին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի
նոյեմբերի 26-ի ջրային օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 1-ին հոդվածում՝
1) երրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«ջրային ռեսուրսներ՝ բոլոր բնական վերականգնվող ջրային
պաշարներ` մակերևութային և ստորերկրյա (ստորգետնյա) ջրեր.».
2) իններորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Ջրի ազգային խորհուրդ` ջրային ռեսուրսների կառավարման
բնագավառում բարձրագույն խորհրդատվական մարմին, որը ստեղծվում է
Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ.».
3)
տասներեքերորդ
պարբերությունը
շարադրել
հետևյալ
խմբագրությամբ.
«ջրօգտագործողների
ընկերությունների
և
ջրօգտագործողների
ընկերությունների
միությունները
կանոնակարգող
խորհուրդ`
ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների միությունների
գործունեությունը կանոնակարգող խորհուրդ, որը ստեղծվում է Արցախի
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ.».
4) տասնութերորդ պարբերությունից հանել «և ջրային համակարգերի
օգտագործման թույլտվությունների» բառերը.
5)
տասնիններորդ
պարբերությունը
շարադրել
հետևյալ
խմբագրությամբ.
«ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգ` ջրային ռեսուրսների նկատմամբ
կանոնակարգված դիտարկումների (ջրաերկրաբանական, ջրաբանական,
ջրաֆիզիկական, ջրաքիմիական և ջրակենսաբանական), դրանց արդյունքում
ստացված տեղեկատվության հավաքման, մշակման, ջրային ռեսուրսների
որակական
և
քանակական
գնահատման
ու
փոփոխությունների
կանխատեսման և ջրային ռեսուրսների վիճակի մասին տեղեկատվության
տրամադրման համակարգ.».
6) քսաներորդ պարբերությունը «ջրային ռեսուրսից ջուր վերցնելը»
բառերից հետո լրացնել «այդ թվում՝ ստորերկրյա քաղցրահամ ջուր
արդյունահանելը» բառերով.
7) քսանմեկերորդ պարբերությունը «ջրային ռեսուրսից ջրառի» բառերից
հետո
լրացնել
«այդ
թվում՝
ստորերկրյա
քաղցրահամ
ջրերի
արդյունահանման» բառերով.

8)
հիսունվեցերորդ
պարբերության
վերջակետը
փոխարինել
միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններ.
«մակերևութային ջրեր` ջուր (առուներ, գետեր, լճեր, լճակներ,
գերխոնավ տարածքներ, ձնածածկույթներ, սառցադաշտեր), որը հոսում է կամ
հավաքվել է երկրի մակերևույթի վրա.
ստորերկրյա ջրեր` ջուր (արտեզյան, գրունտային, բնաղբյուր), որը
գտնվում է երկրակեղևը կազմող ապարների մեջ հեղուկ կամ գոլորշի կամ
կարծր վիճակում.
ստորերկրյա քաղցրահամ ջրեր` մինչև 1 գրամ/լիտր հանքայնացմամբ
ջրեր.
արտեզյան (ճնշումային) ջրեր՝ երկրաբանական կառուցվածքում վերևից
և ներքևից ջրամերժ ապարներով սահմանազատված, ճեղքավոր, ծակոտկեն
կամ կարստային ապարների շերտի մեջ տեղադրված ստորերկրյա ջուր, որն
ունի ճնշում, և հորատման դեպքում նրա մակարդակը կանգնում է ջրատար
շերտի առաստաղից բարձր, կամ շատրվանում է.
գրունտային ջրեր՝ երկրի մակերևույթից առաջին ջրամերժ շերտի վրա
տեղակայված ազատ մակերևույթով գրավիտացիոն (շարժուն) ջրեր.
բնաղբյուր՝ ստորերկրյա ջրի մշտական կամ ժամանակավոր գործող
բնական ելք` երկրի մակերևույթին կամ ջրավազանում (ստորջրյա աղբյուր).
ջրային հաշվեկշիռ՝ որոշակի տարածքի (ավազանի) սահմաններում ջրի
մուտքի և ելքի բաղադրիչների քանակական հարաբերակցությունը որոշակի
ժամանակամիջոցում.
կրկնակի
(երկրորդային)
ջրօգտագործում՝ ջրային
ռեսուրսների
օգտագործման արդյունքում առաջացող հոսքաջրերի և տեխնոլոգիական
պահանջներից ելնելով` վերադարձված ջրերի օգտագործումն այլ
նպատակներով.
կապտաժ` ստորերկրյա ջրերը որոշ խորություններում կամ ուղղակի
երկրի մակերևույթի վրա բռնելու, հավաքելու ու կենտրոնացնելու համար
նախատեսված կառույցներ.

ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հորատանցքի նախագծային
երկրաբանատեխնիկական կտրվածք` փաստաթուղթ, որտեղ նշվում են
հորատանցքի
տեղամասի
կանխատեսվող
երկրաբանականշերտագրական և հիդրոերկրաբանական կտրվածքը, հորատանցքի
կառուցվածքը, կանխատեսվող հիդրոերկրաբանական պարամետրերը
և հորատման աշխատանքներն իրականացնելու անհրաժեշտ
տեխնիկական պահանջները.
ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հորատանցքի անձնագիր`
պետական ջրային կադաստրի (ստորերկրյա ջրեր) համար
անհրաժեշտ փաստաթուղթ, որտեղ նշվում են հորատանցքի
տեղադիրքը և հորատման ժամանակը, կազմման հիմքը, փաստացի
երկրաբանա-շերտագրական և հիդրոերկրաբանական կտրվածքը,
տեխնիկական կառուցվածքը և հիդրոերկրաբանական պարամետրերը,
ջրերի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները:»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի առաջին պարբերությունում
և 113-րդ հոդվածում «պետական սեփականություն» բառերը և դրանց
հոլովաձևերը փոխարինել «պետության բացառիկ սեփականություն»
բառերով և դրանց հոլովաձևերով:
Հոդված 3. Օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի`
1) 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Ջրի
ազգային
խորհրդի
նախագահն
Արցախի
Հանրապետության պետական նախարարն է: Ջրի ազգային խորհրդի
կանոնակարգը և կազմը, Ջրային ռեսուրսների կառավարման և
պահպանության
մարմնի
ներկայացմամբ,
հաստատում
է
կառավարությունը: Ի պաշտոնե Ջրի ազգային խորհրդի անդամներ են
Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի
ղեկավարը, Ջրային համակարգերի կառավարման մարմնի ղեկավարը
և Հանձնաժողովի ղեկավարը:».
2) 3-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:
Հոդված 4. Օրենսգրքի 9-րդ հոդվածի երկրորդ և երրորդ
պարբերություններում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վարչապետի» բառերը փոխարինել «կառավարության» բառով:
Հոդված
5. Օրենսգրքի
10-րդ
հոդվածի
առաջին
պարբերությունում՝
1) 11-րդ և 12-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«11) հաստատում է ջրօգտագործման և ջրահեռացման, ինչպես
նաև ջրային համակարգերում կորուստների նորմատիվները.
12) կազմակերպում է ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի
իրականացումը.».
2) 19-րդ կետի վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել
հետևյալ բովանդակությամբ 20-րդ կետ.
«20) մշակում և հաստատում է ջրային ռեսուրսներ թափվող
կեղտաջրերի
թույլատրելի
սահմանային
արտահոսքի
չափաքանակների հաշվարկի մեթոդիկան:»:
Հոդված 6. Օրենսգրքի 13-րդ, 33-րդ, 55.1-ին, 61.1-ին և 61.2-րդ
հոդվածներից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը:
Հոդված 7. Օրենսգրքի 16-րդ, 81-րդ, 93-րդ հոդվածներում «Ազգային
ժողով» բառերից առաջ լրացնել «Արցախի Հանրապետության» բառերը:
Հոդված 8.
խմբագրությամբ.

Օրենսգրքի

19-րդ

հոդվածը

շարադրել

հետևյալ

«Հոդված 19.

Ջրային հաշվեկշիռը

Ջրային հաշվեկշռի մուտքի բաղադրիչներն են տվյալ տարածք
մուտք գործող մակերևութային և ստորերկրյա ջրերը, մթնոլորտային
տեղումները և ջրային գոլորշիների խտացումից առաջացած ջրերը:
Ջրային հաշվեկշռի ծախսի բաղադրիչներն են գումարային
գոլորշիացումը (ցամաքից, ջրակուտակներից և բուսականությունից),
մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի արտահոսքը և տեխնոլոգիական
գործընթացներում կորուստները:
Արցախի Հանրապետության տարածքի ջրային հաշվեկշռի
տարրերի բաշխումը` ըստ խոշոր գետային ավազանների,
ջրավազանային
կառավարման
տարածքների,
սահմանում
է
Կառավարությունը:»:
Հոդված 9. Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 19.1ին և 19.2-րդ հոդվածներով.

«Հոդված 19.1. Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգը
Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգը պետության կողմից
մասնագիտացված կազմակերպությունների միջոցով պարտադիր
իրականացվող գործառույթ է, որի նպատակն է Արցախի
Հանրապետության
ջրավազանային
տարածքներում
ջրային
ռեսուրսների վիճակի հետևողական և հանրության համար հասանելի
գնահատում իրականացնելը, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների որակի
և քանակի վերաբերյալ արժանահավատ տվյալներով ապահովելը:
Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի խնդիրներն են՝
1) ջրային ռեսուրսների ձևավորման պայմանների, բնական ու
մարդածին գործոնների ազդեցության հետևանքով դրանցում
կատարված փոփոխությունների բացահայտումը.
2) բացահայտված փոփոխությունների զարգացման ընթացքի
գնահատումը և համապատասխան միջոցառումների կիրառումը.
3)
շրջակա
միջավայրի
և
ջրաէկոհամակարգերի
փոխազդեցությունների
բացահայտումը,
դրանց
հնարավոր
փոփոխությունների (կարճաժամկետ և երկարաժամկետ` ոչ պակաս 10
տարվա դիտարկումների արդյունքներով) կանխատեսումը և
պահպանությանն ուղղված միջոցառումների կիրառումը.
4) ջրային ռեսուրսների պահպանությանը, արդյունավետ
օգտագործմանը և կառավարմանը նպաստելը.
5) ջրավազանային կառավարման պլանների մշակմանը
նպաստելը:

Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգն իրականացվում է Արցախի
Հանրապետության
պետական
ու
համայնքային
բյուջեների,
կազմակերպությունների միջոցների և Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին:
Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգը և հաշվառումը կատարվում
են Կառավարության սահմանած կարգով:

Հոդված 19.2. Պետական ջրային կադաստրը
Պետական ջրային կադաստրը տեղեկատվական համակարգ է,
որը վարում է ջրային ռեսուրսների որակական ու քանակական
բնութագրերի, ջրային ռեսուրսների վրա բնական ու մարդածին
ազդեցությունների, ջրային ռեսուրսների և ջրաէկոհամակարգերի
պահպանության, օգտագործման ու վերականգնման մասին տվյալների
շտեմարանի ստեղծման գործընթացները:
Պետական
ջրային
կադաստրի
կառուցվածքն
ու
բովանդակությունը, տվյալների հավաքման ու պետական ջրային
կադաստրում դրանց գրանցման, ինչպես նաև պետական կադաստրից
տեղեկատվության տրամադրման ընթացակարգը սահմանվում են
Կառավարության հաստատած ջրային ռեսուրսների պետական
կադաստրի վարման կարգով:
Պետական ջրային կադաստրը վարում է Ջրային ռեսուրսների
կառավարման
և
պահպանության
մարմինը`
Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջեի և Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին:
Պետական ջրային կադաստրը վարվում է Կառավարության
սահմանած կարգով:
Պետական ջրային կադաստրից տվյալների տրամադրումն
անվճար է:»:
Հոդված 10. Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ
25.1-ին հոդվածով.

«Հոդված 25.1. Կրկնակի (երկրորդային) ջրօգտագործումը
Ձկնաբուծական և խեցգետնաբուծական ջրօգտագործումից
կատարվող
ջրահեռացման
արդյունքում
առաջացած
ջրային
ռեսուրսներն
այլ
նպատակներով
կրկնակի
(երկրորդային)
օգտագործման
տալը
տնտեսապես
խթանելու
համար,
«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
օրենքին
համապատասխան,

սահմանվում են բնօգտագործման վճարների հաշվարկման ջրային
ռեսուրսների կրկնակի (երկրորդային) ջրօգտագործումը խթանող
նորմեր:
Կրկնակի (երկրորդային) ջրօգտագործումը կարող է այլ անձանց
կողմից իրականացվել գյուղատնտեսական կամ արդյունաբերական
արտադրության նպատակներով:»:
Հոդված 11.
խմբագրությամբ.

Օրենսգրքի 30-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ

«Հոդված 30. Ջրօգտագործման թույլտվություն ստանալու
գործընթացը
1. Ջրօգտագործման թույլտվությունը տրամադրում է Ջրային
ռեսուրսների
կառավարման
և
պահպանության
մարմինը՝
ներկայացված հայտի հիման վրա:
2. Ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման կարգը
սահմանում է Կառավարությունը:
3. Ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման ժամկետը չի
կարող 50 աշխատանքային օրվանից ավելի լինել:
4. Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության
մարմինը
սույն օրենսգրքով
սահմանված լինելու դեպքում
ջրօգտագործման թույլտվություն ստանալու հայտը ներկայացնում է
Ջրի ազգային խորհրդի քննարկմանը: Այդ դեպքում հայտի քննարկման
գործընթացի ժամկետի հաշվարկը կասեցվում է մինչև Ջրի ազգային
խորհրդի դիրքորոշումը հայտնելը:
5. Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության
մարմինն ապահովում է հասարակայնության ծանուցումն սպասվելիք
ջրօգտագործման թույլտվության հայտի մասին:
6. Ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրումից հետո լիազոր
մարմինը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում սույն օրենսգրքով
սահմանված կարգով գրանցում է ջրօգտագործման թույլտվությունը և
դրան կից պայմանները:»:
Հոդված 12. Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ
30.1-ին և 30.2-րդ հոդվածներով.

«Հոդված 30.1. Ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման
մերժումը
1. Ջրօգտագործման թույլտվության հայտերը մերժվում են, եթե՝
1) դրանով պահանջվող ջրօգտագործման թույլտվությունը չի
համապատասխանում սույն օրենսգրքին կամ ջրի ազգային
քաղաքականությանը կամ ջրի ազգային ծրագրին կամ ջրավազանային
կառավարման պլաններին կամ դրանց առնչվող նորմատիվ
իրավական այլ ակտերին.
2) ջրային պաշարները բավարար չեն ջրօգտագործման
թույլտվություն տալու համար, կամ պահանջվող ջրօգտագործման
թույլտվությունը չի բավարարում ջրի ազգային պաշարի պահպանման
պահանջները կամ ջրերի ստանդարտները.
3) ներկայացված թերի փաստաթղթերը չեն համալրվել
համալրման մասին Ջրային ռեսուրսների կառավարման և
պահպանության մարմնի պատշաճ ծանուցման պահից 15
աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում` լիազոր մարմինը
պարտավոր է թերի փաստաթղթերի վերաբերյալ հայտատուին
ծանուցել դրանք հայտնաբերելու օրվանից 2 աշխատանքային օրվա
ընթացքում, որի դեպքում հայտի քննարկման գործընթացի ժամկետի
հաշվարկը կասեցվում է մինչև թերի փաստաթղթերի համալրման օրը.
4) Ջրի ազգային խորհուրդը կայացրել է բացասական որոշում.
5) օրենսգրքով սահմանված ժամկետում չի վճարվել պետական
տուրքը.
6) հայցվող ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրումը
կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ գործող ջրօգտագործման
թույլտվություն ունեցողների իրավունքների վրա:

Հոդված 30.2. Ջրօգտագործման թույլտվության կասեցումը
1. Ջրօգտագործման թույլտվությունը կասեցվում է՝
1) Արցախի Հանրապետությունում երաշտ կամ սակավաջուր
տարի հայտարարվելու դեպքում՝ հաշվի առնելով ջրօգտագործման
գերակայության ապահովումը.
2) ջրի որակական չափորոշիչների խախտման և շրջակա
միջավայրը պահպանելու անհրաժեշտության դեպքում.
3)
բնական
աղետների
դեպքում՝
հաշվի
առնելով
ջրօգտագործման գերակայության ապահովումը.
4)
տեխնածին
վթարների
հետևանքով
արտակարգ
իրավիճակների
առաջացման
դեպքում՝
հաշվի
առնելով
ջրօգտագործման գերակայության ապահովումը.

5) ջրօգտագործողի կողմից ջրօգտագործման թույլտվության
պահանջների կամ պայմանների խախտման դեպքում.
6) երբ առկա չէ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննության
դրական
եզրակացությունը,
եթե
օրենքով
նախատեսված է, որ նախատեսվող գործունեությունը ենթակա է
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության:
2. Ջրօգտագործման թույլտվության պայմանների խախտման
դեպքում, նախքան թույլտվության գործողության կասեցումը, Ջրային
ռեսուրսների
կառավարման
և
պահպանության
մարմինը
թույլտվություն ունեցող անձին տեղեկացնում է 15 աշխատանքային
օրվա
ընթացքում
հետագա
գործունեությունը
թույլտվության
պահանջներին համապատասխանեցնելու պահանջի վերաբերյալ:
3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ և 4-րդ կետերով նախատեսված
ջրօգտագործման
թույլտվության
կասեցման
հետևանքով
ջրօգտագործման թույլտվություն ունեցող անձին պատճառված վնասը
հատուցվում է օրենքով սահմանված կարգով:»:
Հոդված
13. Օրենսգրքի
32-րդ
հոդվածի
առաջին
պարբերությունում 14-րդ կետի վերջակետը փոխարինել միջակետով և
լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15-րդ կետ.
«15)
ստորերկրյա
ջրային
ռեսուրսների
օգտագործման
նպատակով հորատանցքերի կառուցման կամ լուծարման, ինչպես նաև
կոնսերվացման աշխատանքների կատարման պայմաններ:»:
Հոդված 14. Օրենսգրքի 34-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 34. Ջրօգտագործման թույլտվությունը փոփոխելը կամ
ուժը կորցրած ճանաչելը
1. Ջրօգտագործման թույլտվության պայմանների փոփոխման
դեպքում թույլտվություն ունեցող անձը ներկայացնում է նոր հայտ՝
սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով ջրօգտագործման նոր
թույլտվություն
ստանալու
համար:
Եթե
ջրօգտագործման
թույլտվություն ունեցող անձը նոր թույլտվություն չի ցանկանում կամ
հրաժարվում է ջրօգտագործման իր թույլտվությունից, ապա նա այդ
մասին գրավոր տեղյակ է պահում Ջրային ռեսուրսների կառավարման
և պահպանության մարմնին և վերադարձնում է ջրօգտագործման
թույլտվության իր օրինակը՝ կատարելով նշում դրանից հրաժարվելու
մասին:
2. Ջրօգտագործման թույլտվությունն ուժը կորցրած է ճանաչվում,
եթե՝

1) ջրօգտագործման
թույլտվություն
ստանալու
համար
պահանջվող փաստաթղթերում հայտնաբերվել են կեղծ փաստաթղթեր
կամ տեղեկություններ.
2) ջրօգտագործման թույլտվության գործողության կասեցման
ժամկետում
չեն
վերացվել
ջրօգտագործման
թույլտվության
պայմանների խախտումները:
Ջրօգտագործումը ՀՏԿ-ների միջոցով իրականացնելիս սույն
հոդվածով նախատեսված ջրօգտագործման թույլտվությունն ուժը
կորցրած ճանաչվելու դեպքում ջրօգտագործման իրավունքից զրկված
անձը պարտավոր է ջրօգտագործման թույլտվությունն ուժը կորցրած
ճանաչվելու օրվանից ոչ ուշ, քան եռամսյա ժամկետում Ջրային
ռեսուրսների
կառավարման
և
պահպանության
մարմնի
առաջարկությամբ իր միջոցների հաշվին լուծարել կամ կոնսերվացնել
ՀՏԿ-ն:»:
Հոդված 15. Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.1ին գլխով.
«Գ Լ ՈՒ Խ 4.1
ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդված 37.1. Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործումը
1. Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրային ռեսուրսներն օգտագործվում
են բեռնաթափվող աղբյուրներով և դրենաժային հոսքով, ինչպես նաև
հորատանցքերով:
2. Արտեզյան (ճնշումային) և գրունտային ստորերկրյա ջրերի
օգտագործումն իրականացվում է արդյունահանման եղանակով՝
հորատանցքի միջոցով:
3. Բնաղբյուրն օգտագործվում է անմիջականորեն կամ
ջրհավաքման (կապտաժ) կառույցների միջոցով:
4. Առաջնահերթ օգտագործման ենթակա են մեկ և ավելի
տարիների
տևողությամբ
մշտադիտարկումների
ենթարկված
ստորերկրյա քաղցրահամ ջրաղբյուրները:
5. Հորից ջրօգտագործման դադարեցման դեպքում հորի
լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքներն իրականացվում են
ջրօգտագործման թույլտվությամբ մասնագիտացված կազմակերպության կողմից` ջրօգտագործողի միջոցներով:

6. Ստորերկրյա
քաղցրահամ
ջրերն առաջին հերթին
օգտագործվում են խմելու, առողջապահական, կոմունալ և
կենցաղային ջրամատակարարման համար:
7. Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հորատանցքի միջոցով
ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործումն իրականացվում է
երկու փուլով. հորատանցքի կառուցմամբ` հորատանցքի նախագծային
երկրաբանատեխնիկական կտրվածքի հիման վրա, և հորատանցքի
շահագործմամբ` կառուցված հորատանցքի անձնագրի հիման վրա:
8. Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հորատանցքի նախագծային
երկրաբանատեխնիկական
կտրվածքը
և
անձնագրի
ձևերը
հաստատում է Կառավարությունը:

Հոդված 37.2.

Հորատանցքերի կոնսերվացումը և լուծարումը

1. Կոնսերվացման ենթակա են այն հորատանցքերը, որոնք
պիտանի են շահագործման համար, սակայն այդ հորերից
ջրօգտագործում չի իրականացվում:
2. Լուծարման ենթակա են այն հորատանցքերը, որոնք
տեխնիկական անսարքության պատճառով շահագործման համար
պիտանի չեն, և առկա է հետևյալ պայմաններից որևիցե մեկը.
1) հորատանցքի վերնամասը լցված է քարերով, մետաղական
թափոններով, շինարարական աղբով, և հորի վերականգնումը
հնարավոր չէ.
2) ջրերը խմելու, տնտեսական օգտագործման և ոռոգման համար
պիտանի չեն.
3) ինքնահոս շատրվանող հորերը, որոնց ջրերը չեն
օգտագործվում,
հանգեցնում
են
շրջապատի
ճահճացմանը,
գրունտային ջրերի մակարդակի բարձրացմանը և հողային
ռեսուրսների աղակալմանը.
4) արտախողովակային հոսքի առկայության դեպքում, եթե
վերանորոգումը հնարավոր չէ.
5) սույն օրենսգրքի 34-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում:
3. Հորատանցքերի լուծարումը և կոնսերվացումն իրականացվում
են այն անձանց միջոցների հաշվին, որոնց սեփականության
իրավունքով պատկանող տարածքում գտնվում է տվյալ հորը:
4. Լուծարումը և կոնսերվացումն իրականացվում են
Կառավարության սահմանած կարգով:

Հոդված 37.3.

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի պահպանությունը

1. Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի պահպանությունն արտաքին
գործոններից պայմանավորված է ջրատար հորիզոնների բնական
պաշտպանվածության աստիճանով՝
1) պաշտպանված.
2) պայմանական պաշտպանված.
3) չպաշտպանված:
2.
Պայմանական
պաշտպանված
կամ
չպաշտպանված
աստիճանի
ստորերկրյա
քաղցրահամ
ջրերը
աղտոտումից
պահպանելու համար անհրաժեշտ է մշակել ստորերկրյա քաղցրահամ
ջրերի լիարժեք պահպանության միջոցառումների իրականացման
ծրագիր, որն էլ պետք է ներառվի տվյալ ջրավազանային կառավարման
պլանում:
3. Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի պահպանության հիմնական
պահանջներն են`
1)
ջրաերկրաբանական
լիակատար
և
համալիր
ուսումնասիրության հիման վրա ստորերկրյա քաղցրահամ ջրային
ռեսուրսի քանակի, որակի և այլ հատկությունների վերաբերյալ
հավաստի տեղեկատվության ապահովումը.
2) ստորերկրյա քաղցրահամ ջրային ռեսուրսի ինքնակամ
օգտագործման արգելումը.
3) ստորերկրյա քաղցրահամ ջրային ռեսուրսի շարժի հավաստի
հաշվառման ապահովումը:
4. Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերը սպառումից պահպանելու
նպատակով՝
1) պարբերաբար՝ ըստ ստորերկրյա քաղցրահամ ջրային
ռեսուրսների առանձնահատկության, իրականացնել ջրաերկրաբանական մոնիթորինգ, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում՝
ջրաերկրաբանական ուսումնասիրություններ.
2) մշակել ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի սպառումը բացառող
միջոցառումների իրականացման ծրագիր.
3) լուծարել կամ կոնսերվացնել ինքնաթափ չօգտագործվող
ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հորատանցքերը:»:
Հոդված 16. Օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի`
1) երկրորդ պարբերությունում «միջպետական համաձայնագրերով և (կամ)» բառերը փոխարինել «միջազգային» բառով.
2) չորրորդ պարբերությունում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետը» բառերը փոխարինել «Կառավարությունը»
բառով:
Հոդված 17. Օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի՝

1) 1-ին կետում «միջպետական համաձայնագրերի» բառերը
փոխարինել «միջազգային պայմանագրերի» բառերով.
2) 5-րդ կետում «միջպետական համաձայնագրերով և (կամ)»
բառերը փոխարինել «միջազգային» բառով:
Հոդված 18. Օրենսգրքի 84-րդ հոդվածում «վարչապետին» բառը
փոխարինել «պետական նախարարին» բառերով:
Հոդված 19.
Օրենսգրքի ամբողջ տեքստում
«Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետություն» բառերի և հոլովաձևերը փոխարինել
«Արցախի Հանրապետություն» բառերի հոլովաձևերով, բացառությամբ
14-րդ, 119-րդ և 121-րդ հոդվածների:
Հոդված 20. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. մայիսի 3
Ստեփանակերտ
ՀՕ-21-Ն

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2019 թվականի
ապրիլի 17-ին
«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրի ազգային
ծրագրի մասին» 2011 թվականի սեպտեմբերի 15-ի ՀՕ-51-Ն օրենքի
(այսուհետ` Օրենք) վերնագրում «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ» բառերը
փոխարինել «ԱՐՑԱԽԻ» բառով:

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ և 6-րդ հոդվածները շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.

«Հոդված 5.

Արցախի Հանրապետության ջրային ռեսուրսները

Արցախի Հանրապետության ջրային հաշվեկշռի տարրերի
բաշխումը` ըստ խոշոր գետային ավազանների, գետավազանային
կառավարման տարածքների, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության
ջրային ռեսուրսները, ներառյալ` օգտագործելի ջրային ռեսուրսները,
ռազմավարական պաշարը, ազգային ջրային պաշարը (ընդհանուր և
ըստ գետավազանային կառավարման տարածքների) և էկոլոգիական
թողքերի
մեծությունները
ներառվում
են
ջրավազանային
կառավարման
պլաններում
և
սահմանվում
են
Արցախի
Հանրապետության կառավարության կողմից:
Հոդված 6. Օգտագործելի ջրային ռեսուրսները
1. Օգտագործելի ջրային ռեսուրսները ներառում են Արցախի
Հանրապետության տարածքում ձևավորվող գետային հոսքը,
անդրսահմանային Արաքս գետի հոսքի Արցախի մասնաբաժինը և
վերականգնվող ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները, բացառությամբ
էկոլոգիական թողքի:
2. Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատած
ջրավազանային
կառավարման
պլաններում
սահմանված
օգտագործելի ջրային ռեսուրսների մեծությունները՝ ըստ առանձին
գետավազանների, ենթակա են գրանցման ջրային պետական
կադաստրում:

3. Ջրօգտագործման թույլտվությամբ տրվող ջրօգտագործման
ծավալների գումարային մեծությունները` ըստ առանձին ջրային
ռեսուրսների, չեն կարող գերազանցել ջրավազանային կառավարման
պլաններով սահմանված՝ դրանց օգտագործելի ջրային ռեսուրսների
ծավալները:»:
Հոդված 3. Օրենքի տեքստում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը
փոխարինել «Արցախի» բառով, բացառությամբ 2-րդ և 3-րդ
հոդվածներում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային
օրենսգիրք» բառերի հոլովաձևերի, 2-րդ, 3-րդ և 32-րդ հոդվածներում
«Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի» բառերի:

Հոդված 4. Օրենքի հավելվածում`
1) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրի ազգային
ծրագրի» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության ջրի
ազգային ծրագրի» բառերով.
2) «Ջրի ազգային ծրագրի» բառերը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի» բառերով.
3) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային ոլորտի»
բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության ջրային ոլորտի»
բառերով.
4) «Լեռնային Ղարաբաղում ստորերկրյա» բառերը փոխարինել
«Արցախի Հանրապետության ստորերկրյա» բառերով:
Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

2019թ. մայիսի 3
Ստեփանակերտ
ՀՕ-22-Ն

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
19 ապրիլի 2019թ.

N 276-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ, 2019 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ 2020
ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ, ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Արցախի Հանրապետությունում 2020 թվականին անցկացվելիք
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստումն ու
անցկացումն ապահովելու, «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 2-րդ և 4-րդ
հոդվածներին և Արցախի Հանրապետության «2018-2020 թվականների
պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու
մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 1-ին բաժնի 2-րդ գլխի 8-րդ կետի
8-րդ ենթակետին համապատասխան, ինչպես նաև գյուղատնտեսական
համատարած
հաշվառման
նախապատրաստման
և
անցկացման
աշխատանքներին օժանդակելու նպատակով Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական համատարած
հաշվառումն անցկացնել 2020 թվականի հոկտեմբերի 11-31-ը ներառյալ:
2. Փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումն
անցկացնել 2019 թվականի հոկտեմբերի 11-31-ը ներառյալ` Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ասկերան քաղաքային համայնքում,
Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ և Արցախի Հանրապետության Մարտունու
շրջանի Հերհեր գյուղական համայնքներում:
3. Հաստատել Արցախի Հանրապետությունում 2020 թվականին անցկացվելիք գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման հանրապետական, Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանային
հանձնաժողովների կազմերը` համաձայն NN 1, 2 և 3 հավելվածների:
4. Առաջարկել Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայության նախագահին սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո
մեկամսյա ժամկետում կազմել Արցախի Հանրապետությունում 2020
թվականին անցկացվելիք գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման
նախապատրաստման, անցկացման և նյութերի մշակման ծախսերի
նախահաշիվը և դրանք ներկայացնել Արցախի Հանրապետությունում 2020
թվականին անցկացվելիք գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման
նախապատրաստման և անցկացման հանրապետական հանձնաժողովին:
5. Հանձնարարել Արցախի Հանրապետության հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարներին, Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմերի ղեկավարներին և առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին

համակողմանիորեն աջակցել վիճակագրական մարմիններին` Արցախի
Հանրապետությունում 2020 թվականին անցկացվելիք գյուղատնտեսական
համատարած
հաշվառման
նախապատրաստման
ու
անցկացման
աշխատանքների կատարման գործում:
6. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի և Մարտունու շրջվարչակազմերի ղեկավարներին` աջակցել փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստմանն ու անցկացմանն ամբողջ ժամանակահատվածում:
7. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին, Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարին, Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարին, Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետին
և Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին` Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության
նախագահի հետ համատեղ հաստատել Արցախի Հանրապետությունում 2020
թվականին գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման անցկացման
ժամանակ գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող առանձին խմբային
տնտեսությունների (քրեակատարողական հիմնարկներ, զորամասեր, մանկատներ, ծերերի և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպություններ, ուսումնական հաստատություններ, գիտափորձարարական
ստորաբաժանումներ) հաշվառման կարգերը:
8. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի ապրիլի 19-ի N 276-Ն որոշման
ԿԱԶՄ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ
ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

Արցախի Հանրապետության պետական նախարար (հանձնաժողովի նախագահ)
Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտադրության և արտադրական
ենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ (հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ) (համաձայնությամբ)
Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ
(հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ)
Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար (հանձնաժողովի
նախագահի տեղակալ)
Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավոր (համաձայնությամբ)
Ստեփանակերտի քաղաքապետ
Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար
Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի վարչակազմի ղեկավար
Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավար
Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի վարչակազմի ղեկավար
Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար
Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանի վարչակազմի ղեկավար
Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավար
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ
Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ
Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի
տեղակալ
Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ

Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության պետ
Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ
Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի
առաջին տեղակալ
Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի վարիչ
«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ռեկտոր
«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտոր
«Գեոդեզիայի, քարտեզագրության, հողաշինարարության և անշարժ գույքի
գնահատման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն
Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների բաժնի պետ (հանձնաժողովի
քարտուղար)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի ապրիլի 19-ի N276-Ն որոշման
ԿԱԶՄ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ
ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմի տարածքային կառավարման վարչության պետ (հանձնաժողովի նախագահ)
Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի Ստեփանակերտ քաղաքի բաժնի պետ (հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ)
Արցախի Հանրապետության ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության պետ (հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ)
Ստեփանակերտի քաղաքապետի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի սննդամթերքի անվտանգության, որակի և օպերատիվ հսկողության տեսչության պետ
«Ստեփանակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպության տնօրեն
Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի Ստեփանակերտ քաղաքի բաժնի գլխավոր տնտեսագետ (հանձնաժողովի
քարտուղար)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N3
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի ապրիլի 19-ի N276-Ն որոշման

ԿԱԶՄ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

Վարչակազմի ղեկավար (հանձնաժողովի նախագահ)
Արցախի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության շրջանային
բաժնի պետ (հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ)
Արցախի Հանրապետության ոստիկանության շրջանային բաժնի պետ (հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ)
Քաղաքապետ
Վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության բաժնի պետ
Շրջանային անասնաբուժական սպասարկման կայան պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության տնօրեն
Արցախի Հանրապետության Էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության
շրջանային բաժնի պետ
Վարչակազմի աշխատակազմի քաղաքաշինության և վերաբնակեցման բաժնի
պետ
Վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար (հանձնաժողովի քարտուղար)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
19 ապրիլի 2019թ.

N 277-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
ԾՐԱԳԻՐԸ (ՀԱՐՑԱՇԱՐԸ) ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 4-րդ
մասը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1.
Հաստատել
Արցախի
Հանրապետության
2020
թվականի
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ծրագիրը (հարցաշարը)`
համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի ապրիլի 19-ի N 277-Ն որոշման
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ (ՀԱՐՑԱՇԱՐԸ)

Ա. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման (ԳՀՀ) կազմակերպման
տեղամասերի համարները (ԳՀՀ հաշվառման տեղամաս, հրահանգչական տեղամաս,
հաշվային տեղամաս)
Բաժին I. Ընդհանուր տեղեկատվություն գյուղատնտեսական
արտադրանք արտադրողի մասին
1. Տնտեսության գտնվելու վայրը` շրջան, համայնք/բնակավայր (անվանումը)
2. Տնտեսության հասցեն, հեռախոսի համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն
3. Տնտեսության գլխավորը (անուն, ազգանուն)
4. Տեղեկատվություն տնտեսության կառավարողի վերաբերյալ (նշել (X) մեկ
վանդակ)
o տնտեսության գլխավոր
o տնտեսության այլ անդամ
o այլ անձ
Բաժին II. Տնտեսության հողերը
1. Տեղեկատվություն տնտեսությանը պատկանող հողերի քանակի (հողակտորներ) և դրանց տարածության վերաբերյալ (ներառյալ այլ համայնքներում/բնակավայրերում):
2. Ընդամենը հողերի տարածություններն ըստ տիրապետման և օգտագործման
տեսակների (ըստ տիրապետման տեսակների` սեփական
հողեր, վարձակալված
հողեր, վարձակալության տրված հողեր, օգտագործված հողեր, և ըստ օգտագործման
տեսակների` վարելահող, պտղատու այգի
և հատապտղանոց, խաղողի այգի,
խոտհարք, արոտավայր, այլ հողեր):
Բաժին III. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունը
և բազմամյա տնկարկների տարածությունը
1. Ցանքատարածություններն (ներառյալ այլ համայնքներում /բնակավայրերում)
ըստ դաշտում հողերի (որից՝ փաստացի ոռոգված) և տնամերձ հողերի.
1) Հացահատիկային մշակաբույսեր.
o աշնանացան ցորեն
o գարնանացան ցորեն
o աշնանացան գարի
o գարնանացան գարի
o հաճար
o եգիպտացորեն հատիկի համար
o այլ
2) Հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր

3) Կարտոֆիլ
4) Բանջարանոցային մշակաբույսեր`
o կաղամբ
o վարունգ
o լոլիկ
o սմբուկ (բադրիջան)
o տաքդեղ (բիբար)
o գազար
o սեղանի ճակնդեղ
o սոխ
o սխտոր
o կանաչ լոբի
o այլ
5) Բոստանային մշակաբույսեր`
o ձմերուկ
o սեխ
6) Տեխնիկական մշակաբույսեր`
o ծխախոտ
o արևածաղիկ
o շաքարի ճակնդեղ
o այլ
7) Կերային մշակաբույսեր`
o միամյա խոտաբույսեր
o բազմամյա խոտաբույսեր
o կերի արմատապտուղ
o սիլոսային մշակաբույս
o այլ
8) Ծաղիկներ (բացի ջերմոցներում/ջերմատներում)
9) Այգիների և խաղողանոցների միջշարքերում
10) Ցելեր բոլոր տեսակների
11) Ջերմոցներում/ջերմատներում
որից` բանջարանոցային մշակաբույսեր
սնկեր
ծաղիկներ
12) Ցանքեր, ընդամենը
13) Կատարվել է կրկնակի ցանք և ենթացանք
14) Ցանքեր՝ առանց այգիների և խաղողանոցների միջշարքերի ու կրկնակի
ցանքի և ենթացանքի
15) Չօգտագործված վարելահող
16) Ընդամենը վարելահող
2. Բազմամյա տնկարկների տարածությունը (ներառյալ այլ համայնքներում)
ըստ դաշտում հողերի և տնամերձ հողերի.
1) Պտղատու այգի`
o խնձորի
o տանձի
o սերկևիլի
o ծիրանի
o դեղձի
o կեռասի
o սալորի
o բալի
o հոնի

o ընկույզի
o տխիլի (պնդուկ)
o թզի
o նռան
o արքայանարինջի (կարալյոկ)
o թթի
o այլ
2) Հատապտղանոց (գետնամորի, ելակ, հաղարջ, մոշ և այլն)
3) Խաղողի այգի`
o տեխնիկական
o սեղանի
o ունիվերսալ
4) Տնկարան`
o պտղի
o հատապտղի
o խաղողի
o դեկորատիվ ծառերի
5) Բազմամյա տնկարկներ, ընդամենը
3. Փաստացի ոռոգված հողերի ոռոգման աղբյուրները և մեթոդները
1) Փաստացի ոռոգված հողերի ոռոգման աղբյուրները`
o ընդհանուր ոռոգման ցանցից
o գետից, առվից, լճակից
o խորքային հորերից
o խմելու ջրից
o այլ
2) Փաստացի ոռոգված հողերի ոռոգման մեթոդները`
o ակոսային
o արհեստական անձրևացում
o կաթիլային
o այլ (նշել)
Բաժին IV. Բույսերի պաշտպանության միջոցները և պարարտանյութերը
(ներառյալ այլ համայնքներում)
1. Օգտագործված բուժանյութեր և թունաքիմիկատներ, պարարտանյութեր (ըստ
մակերեսի և քանակի)
o բուժանյութեր և թունաքիմիկատներ
o բույսերի պաշտպանության կենսաբանական միջոցներ
o հանքային պարարտանյութեր
o օրգանական պարարտանյութեր
Բաժին V. Գյուղատնտեսական կենդանիները և թռչունները
1. Գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների քանակը, գլուխ/հատ
1) Խոշոր եղջերավոր կենդանիներ, ընդամենը`
o կովեր
o որից` կաթնային հոտի
o արտադրող ցուլեր
o երինջներ 2 տարեկանից բարձր
o ցլիկներ 2 տարեկանից բարձր
o մոզիներ 1-ից մինչև 2 տարեկան
o այլ խոշոր եղջերավոր կենդանիներ, ներառյալ մատղաշներ

2) Գոմեշներ, ընդամենը`
o մատակներ
o գոմշացուլեր
o այլ գոմեշներ, ներառյալ մատղաշներ
3) Խոզեր, ընդամենը`
o մայր խոզեր հիմնական հոտի
o էգ խոզեր կազմալրման համար` 4-ից մինչև 12 ամսական
o այլ խոզեր` մինչև 20 կգ, 20-ից մինչև 50 կգ, 50 կգ և ավելի քաշով
4) Ոչխարներ, ընդամենը`
o մաքիներ
o խոյեր
o շիշակներ
o այլ ոչխարներ, ներառյալ գառներ
5) Այծեր, ընդամենը`
o մայր այծեր
o նոխազներ
o ներիներ (շիշակներ)
o այլ այծեր, ներառյալ ուլեր
6) Ձիեր, ընդամենը`
o զամբիկներ 3 տարեկան և ավելի
o հովատակներ
o մտրուկներ
o այլ ձիեր, ներառյալ քուռակներ
7) Ավանակներ, ընդամենը
8) Ջորիներ, ընդամենը
9) Ճագարներ, ընդամենը`
o մայր ճագարներ
o այլ ճագարներ
10) Թռչուններ, ընդամենը`
o ածան հավեր
o այլ հավեր, ներառյալ մատղաշներ
o բրոյլերներ
o հնդկահավեր
o սագեր
o բադեր
o խայտահավեր
o ջայլամներ
o այլ թռչուններ
11) Մորթատու գազաններ, ընդամենը`
o մայր գազաններ
o այլ գազաններ
12) Մեղվաընտանիքներ, հատ
Բաժին VI. Ձկնաբուծությունը
1. Տեղեկատվություն ձկնաբուծությամբ զբաղվելու վերաբերյալ. «այո» կամ «ոչ»:
2. Ջրավազանի մակերեսի չափը
3. Ջրաղբյուրները`
o ստորգետնյա
o մակերևութային

Բաժին VII. Գյուղատնտեսական նշանակության շենքերը ու շինությունները,
տեխնիկական միջոցները և սարքավորումները
1. Շենք/շինություններ գյուղատնտեսական կենդանիներ ու թռչուններ պահելու
և գյուղատնտեսական արտադրանք պահպանելու համար`
o պահեստարաններ և ծածկեր
o սառնարաններ
o խոշոր եղջերավոր կենդանիների համար
o խոզանոցներ
o ոչխարանոցներ
o թռչնանոցներ
o այլ կենդանիների համար
2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի և սարքավորումների պահպանման համար
շենք/շինությունների առկայությունը «այո» կամ «ոչ»:
3. Գյուղատնտեսական տեխնիկա և սարքավորումներ` տնտեսության
սեփականություն հանդիսացող տեխնիկայի/սարքավորման ընդհանուր քանակը,
տնտեսության կողմից օգտագործված տեխնիկան/սարքավորումը (ըստ ծածկագրերի)
o թրթուրավոր տրակտորներ
o անվավոր տրակտորներ
o բեռնատար ավտոմեքենաներ
o հացահատիկահավաք կոմբայններ
o կերահավաք կոմբայններ, բոլոր տեսակի
o խոտհնձիչներ, բոլոր տեսակի
o շարքացաններ
o տրակտորային կցասայլակներ
o հավաքիչ-մամլիչներ
o հատիկազտիչ մեքենաներ
o գութաններ
o կուլտիվատորներ
o տրակտորային սրսկիչներ
o կաթի պահպանման սառնարանային սարքավորումներ
o կաթ վերամշակող սարքավորումներ
o այլ
4. Գյուղատնտեսական աշխատանքների համար ձիու կամ այլ կենդանի բանող
ուժի օգտագործումը. «այո» կամ «ոչ»:
Բաժին VIII. Աշխատուժը
1. Տնտեսության գլխավորի/անդամների (15 տարեկան և բարձր) սեռը, տարիքը,
կրթությունը
և
տնտեսությունում
գյուղատնտեսությամբ
զբաղվածությունը,
գյուղատնտեսության ոլորտի վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացներին
մասնակցությունը
o սեռը. արական (1), իգական (2),
o տարիքը. նշել ըստ ծածկագրերի`
o 15-24 (1), 25-34 (2), 35-44 (3), 45-54 (4), 55-64 (5), 65 և ավելի (6)
o տնտեսությունում (գյուղատնտեսության ոլորտում) աշխատած ամիսները.
նշել ըստ ծածկագրերի`
o Մինչև 1 ամիս (1), 1-4ամիս (2), 4-7 ամիս(3), 7-10 ամիս (4), 10-12ամիս(5)
o կրթությունը. նշել ըստ ծածկագրերի`
o բարձրագույն (1), միջին մասնագիտական (2), նախն. մասնագիտ.(3),

միջնակարգ (4),
o հիմնական (5), տարրական (6), չունի տարրական (7)
o տնտեսության մինչև 15 տարեկան անդամների թիվը
2. Տնտեսության գյուղատնտեսական աշխատանքներում
աշխատողների թիվը՝ ըստ աշխատանքի տևողության և սեռի

ներգրավված

Բաժին IX. Գյուղատնտեսական արտադրանքի
օգտագործումը և վերամշակումը
1. Տնտեսությունում արտադրված գյուղատնտեսական
հիմնական տեսակների օգտագործման ուղղությունները՝
1) միայն սեփական սպառման համար
2) հիմնականում սեփական սպառման համար
3) հիմնականում վաճառքի համար
4) միայն վաճառքի համար.
o հացահատիկ և հատիկաընդեղեն
o կարտոֆիլ
o բանջարեղեն
o բոստան
o պտուղ և հատապտուղ
o խաղող
o օղի
o գինի
o միս
o մսամթերք
o կաթ
o կաթնամթերք
o ձու
o ձուկ
o մեղր

արտադրանքի

2. Տնտեսության զբաղվելը արտադրանքի վերամշակմամբ. «այո» կամ «ոչ»:
3. Տնտեսության զբաղվելը վերամշակված արտադրանքի վաճառքով «այո» կամ
«ոչ»:
Բաժին X. Ագրոտուրիզմը
1.
Տեղեկատվություն
վերաբերյալ «այո» կամ «ոչ»:

ագրոտուրիզմի

ծառայությունների

մատուցման

Բաժին XI. Վարկերը և սուբսիդիաները
1. Տեղեկատվություն գյուղատնտեսական նպատակով վերցված վարկերի և
ստացած սուբսիդիաների մասին, նշել՝
o վարկեր
o սուբսիդիաներ
o այլ դրամական օգնություններ
Բաժին XII. Գյուղատնտեսական կոոպերացիան
1. Տեղեկատվություն կոոպերատիվի անդամ հանդիսանալու վերաբերյալ. «այո»

կամ «ոչ»:
2. Եթե «այո» նշել՝
1) գյուղատնտեսական կոոպերատիվի ձևը
2) կոոպերատիվի գործունեության ուղղվածությունը.
o գյուղատնտեսական արտադրանքի համատեղ արտադրություն
o գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացում
o գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակում
o մեքենայացված աշխատանքների ծառայություններ
o այլ
Բաժին XIII. Ներտնտեսային հաշվառումը
1. Տեղեկատվություն ներտնտեսային հաշվառում վարելու վերաբերյալ. «այո»
կամ «ոչ»:
2. Հարցաթերթի հարցերին պատասխանել է (նշել (X) մեկ վանդակ)՝
o տնտեսության գլխավորը
o տնտեսության այլ անդամը
o տնտեսության գյուղատնտեսական աշխատանքները վարողը
o համայնքապետարանի աշխատողը
Բաժին XIV. Տնտեսությանը պատկանող գյուղատնտեսական հողատեսքերն
այլ համայնքներում/բնակավայրերում
1. Տեղեկատվություն այլ համայնքներում /բնակավայրերում գյուղատնտեսական
հողատեսքերի վերաբերյալ, առկայության դեպքում նշել՝
1) շրջանը
2) համայնքը
3) գյուղատնտեսական հողատեսքերի տարածություններն ըստ օգտագործման
տեսակների.
o վարելահող
o պտղատու այգի և հատապտղանոց
o խաղողի այգի
o խոտհարք
o արոտավայր
o այլ:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
19 ապրիլի 2019թ.

N 279-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք
ընդունելով
«Արցախի
Հանրապետության
բյուջետային
համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 20-րդ,
24-րդ հոդվածների 3-րդ մասերը, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-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 ո ր ո շ ու մ է.
1. «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի
մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում
կատարել վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018
թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի
պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների և Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» N 1135-Ն որոշմամբ սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի
ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:
2. Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը՝
«Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին»
Արցախի Հանրապետության օրենքով նախատեսված պետական բյուջեի
պահուստային ֆոնդի միջոցներից Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարությանն առաջին
կիսամյակում հատկացնել 59 524 800 (հիսունինը միլիոն հինգ հարյուր քսանչորս հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական
դասակարգման 511100 «Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում» հոդվածով)՝
Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 15-ի
N 666-Ա որոշման 2.1-ին կետում նշված գույքի արժեքի մնացորդային գումարն
Արցախի ներդրումային հիմնադրամին վճարելու նպատակով:
3. Թույլատրել Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման նախարարությանը` «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքի N 1 հավելվածի 10 բաժնի 7 խմբի 1 դասի «01. Վերաբնակիչների և
փախստականների սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումներ» ծախսային ծրագրի միջոցներից «Քաշաթաղ» բարեգործական հիմնադրամին 2019

թվականի առաջին կիսամյակում հատկացնել 18 368 000 (տասնութ միլիոն
երեք հարյուր վաթսունութ հազար) ՀՀ դրամ` Արցախի Հանրապետության
Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր գյուղում բնակելի տների կառուցման և
Քարեգահ գյուղի բնակելի շենքի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի
պատվիրման նպատակով (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական
դասակարգման 463900 «Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ» հոդվածով):
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի ապրիլի 19-ի N 279-Ն որոշման
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Դաս

Խումբ

Բաժին

(հազար դրամ)
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման
բաժինների, խմբերի և դասերի,
ֆինանսավորվող ծրագրերի և
վերջիններս իրականացնող
մարմինների անվանումները

10
2
1
06

7

1

01

11

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ծերություն
Ծերություն
Աշխատանքային
կենսաթոշակներ
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն
Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)
Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին
չպատկանող)
Վերաբնակիչների և փախստականների սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումներ
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ
ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային ֆոնդեր
Պետական բյուջեի
1
պահուստային ֆոնդ
Պետական բյուջեի
01
պահուստային ֆոնդ
ԱՀ կառավարություն

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

Առաջին
կիսամյակ
-

-

Ինն
ամիս

Տարի

-

-

(59524.8)

(59524.8)

(59524.8)

-

(69524.8)
(69524.8)

(69524.8)
(69524.8)

(69524.8)
(69524.8)

-

(69524.8)

(69524.8)

(69524.8)

-

(69524.8)

(69524.8)

(69524.8)

-

10000.0

10000.0

10000.0

-

10000.0

10000.0

10000.0

-

10000.0

10000.0

10000.0

-

10000.0

10000.0

10000.0

-

59524.8

59524.8

59524.8

-

59524.8

59524.8

59524.8

-

59524.8

59524.8

59524.8

-

59524.8

59524.8

59524.8

-

59524.8

59524.8

59524.8

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
25 ապրիլի 2019թ.

N 288-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 8-Ի N 353-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015
թվականի հունիսի 8-ի «Արցախի Հանրապետության գյուղական կամ
քաղաքային՝ բացառությամբ Ստեփանակերտ և Շուշի քաղաքների,
բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի
տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական
աջակցություն տրամադրելու մասին» N 353-Ն որոշմամբ հաստատված N 1
հավելվածի 21-րդ կետում «մեկը» բառից հետո լրացնել «՝ բացառությամբ սույն
կետի 2-րդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքերի» բառերը և լրացնել
հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն.
«Սույն կարգի համաձայն անհատույց պետական ֆինանսական
աջակցություն ստանալու իրավունք ունեցող Շահառուների նպատակային
խմբում չընդգրկված քաղաքացիների կողմից մինչև 2019 թվականի հունվարի
1-ը Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամ ներկայացված հայտերի
վերաբերյալ որոշում կայացնում է Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարը՝ պետական
ֆինանսական
աջակցություն
ապահովող
մարմնի
աշխատակազմի
բնակարանային հարցերի և ընտանիքների կարիքավորության գնահատման և
սոցիալական աջակցության վարչությունների գրավոր առաջարկության
հիման վրա՝ պետական բյուջեով նախատեսված «Գյուղական կամ
քաղաքային՝ բացառությամբ Ստեփանակերտ և Շուշի քաղաքների,
բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի
տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական
աջակցություն» ծրագրի միջոցների տասը տոկոսի չափով: Սույն
պարբերությունում նշված քաղաքացիների՝ պետական ֆինանսական
աջակցություն ապահովող մարմին ներկայացրած հայտերի վերաբերյալ
որոշում կայացվում է սույն պարբերությամբ նախատեսված կարգով:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը և գործելու է մինչև 2019 թվականի
դեկտեմբերի 31-ը:
«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 ապրիլի 2019թ.

N 302-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային
օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008
թվականի մարտի 4-ի N 144 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Հադրութի շրջանի Ազոխի գյուղական համայնքի հողերի
օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝
համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն
հանդիսացող անտառային նպատակային նշանակության 8,8915 հեկտար
թփուտը և 4,3905 հեկտար անտառը փոխադրել գյուղատնտեսական
նպատակային նշանակության` արոտավայրերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 ապրիլի 2019թ.

N 303-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային
օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի հունիսի 27-ի N 351 որոշմամբ հաստատված` Արցախի
Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Իվանյան գյուղական համայնքի
հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում` համաձայն հավելվածի,
համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող ջրային նպատակային նշանակության 0,35 հեկտար
ջրամբարների հողերը փոխադրել արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման
և այլ արտադրական նպատակային նշանակության՝ պահեստարանների
հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 ապրիլի 2019թ.

N 304-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային
օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի համայնքների
վարչական սահմաններից դուրս` շրջանի վարչական սահմաններում գտնվող
պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային նպատակային
նշանակության 2,76 հեկտար անտառը՝ համաձայն հավելվածի, փոխադրել
էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների
նպատակային նշանակության` էներգետիկայի օբյեկտների հողերի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
30 ապրիլի 2019թ.

N 312-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Պետական
կենսաթոշակների
մասին»
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 21-րդ, 23-րդ հոդվածների 3-րդ մասերին և
«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005
թվականի հունիսի 28-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների
համար ամենամսյա դրամական օգնություն սահմանելու, ամենամսյա
դրամական օգնության նշանակման և վճարման կարգը հաստատելու մասին»
N 294 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) որոշման 1-ին կետում «Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված ծերության սոցիալական կենսաթոշակի քառապատիկի» բառերը
փոխարինել «64 000 ՀՀ դրամի» բառերով.
2) որոշմամբ հաստատված հավելվածի 6-րդ կետում «ԼՂՀ» հապավումը
փոխարինել «Արցախի Հանրապետության» բառերով:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012
թվականի հունվարի 19-ի «Հիմնական կենսաթոշակի և թաղման նպաստի
չափերը, ստաժի մեկ տարվա արժեքը, պարտադիր ժամկետային զինվորական
ծառայության շարքային կազմի զինծառայողների հաշմանդամության և նրանց
ընտանիքների անդամների կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակների չափերը սահմանելու մասին» N 11-Ն որոշման 1-ին կետի 5-րդ
ենթակետի «գ» պարբերությունում «18 000», 6-րդ ենթակետում «24 000» թվերը
փոխարինել «25 500» թվով:
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014
թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին
կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակների չափերը սահմանելու
մասին» N 907-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետում, 2-րդ ենթակետի «գ»
պարբերությունում, 3-րդ ենթակետում «16 000» թվերը, 2-րդ ենթակետի «ա»
պարբերությունում «21 500», «բ» պարբերությունում «19 000» թվերը փոխարինել «25 500» թվով:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող տասներորդ օրը, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019
թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:
«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
30 ապրիլի 2019թ.

N 313-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 29-Ի N 502-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016
թվականի օգոստոսի 29-ի «Մեխանիկական եղանակով մատակարարվող
ոռոգման ջրի համար ծախսված էլեկտրաէներգիայի արժեքի սուբսիդավորման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 12-ի N 54-Ն որոշումն ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին» N 502-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի
աղյուսակը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:
«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի ապրիլի 30-ի N 313-Ն որոշման
Աղյուսակ
ՆՈՐՄԵՐ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՇԱԳԱՆԱԿԱԳՈՒՅՆ,
ՄԻՋԻՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ, ՄԻՋԱԿ ԿԱՎԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ԵՎ ԱՎԱԶԱ-ԿԱՎԱՅԻՆ
ՀՈՂԵՐՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՋՐՄԱՆ ՈՒ ՈՌՈԳՄԱՆ
Ծովի մակարդակից մինչև 500 մետր բարձրություն
Հ/հ

Մշակաբույսը

*1
Աշնանացան ցորեն և գարի
2
Եգիպտացորեն
3
Արևածաղիկ
4
Կարտոֆիլ (վաղահաս)
5
Ծխախոտ
6
Բանջարաբոստանային
7
Առվույտ
8
Խաղողի այգի
9
Պտղատու այգի
10
Բամբակ
11
Կտավատ
12
Սոյա
Արաքսի հովիտ տեղամաս
1
Խաղողի այգի
2
Պտղատու այգի

Ջրումների
քանակը

Ջրման նորմը
մ3/հա

Ոռոգման նորմը
մ3/հա

4
4
5
5
12
16
7
5
5
5
2
3

850
750
700
650
650
500
900
1100
1000
750
800
600

3400
3000
3500
3250
7800
8000
6300
5500
5000
3750
1600
1800

10
10

1100
1000

11000
10000

Ծովի մակարդակից 500-900 մետր բարձրություն
Հ/հ

*1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Մշակաբույսը

Աշնանացան ցորեն և գարի
Եգիպտացորեն
Արևածաղիկ
Կարտոֆիլ (վաղահաս)
Ծխախոտ
Բանջարաբոստանային
Առվույտ
Խաղողի այգի
Պտղատու այգի
Կտավատ
Սոյա

Ջրումների
քանակը

Ջրման նորմը
մ3/հա

Ոռոգման նորմը
մ3/հա

3
3
4
4
10
12
5
4
4
1
2

850
750
700
600
600
450
900
1100
1000
800
600

2550
2250
2800
2400
6000
5400
4500
4400
4000
800
1200

Ծովի մակարդակից 900 մետրից բարձր
Հ/հ

*1
2
3

Մշակաբույսը

Աշնանացան ցորեն և գարի
Եգիպտացորեն
Արևածաղիկ

Ջրումների
քանակը

Ջրման նորմը
մ3/հա

Ոռոգման նորմը
մ3/հա

2
3
3

800
700
700

1600
2100
2100

4
5
6
7
8
9
10
11

Կարտոֆիլ (վաղահաս)
Ծխախոտ
Բանջարաբոստանային
Առվույտ
Խաղողի այգի
Պտղատու այգի
Կտավատ
Սոյա

4
6
8
4
3
1
1

550
550
450
800
1000
750
600

2200
3300
3600
3200
3000
750
600

Ծանոթություն՝ աշնանացան ցորենը և գարին խորքային հորերից ոռոգվելու դեպքում
ծախսված էլեկտրաէներգիայի արժեքը սուբսիդավորման ենթակա չէ:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017
ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 194-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի
նոյեմբերի 27-ի «Օտարերկրյա պետություններից ներմուծվող և Արցախի
Հանրապետությունում ձեռքբերվելիք տոհմային երինջների արժեքի մասնակի
սուբսիդավորման կարգը հաստատելու մասին» N 194-Ն որոշմամբ
հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «ջերսեյ ցեղատեսակին» բառերը
փոխարինել «ջերսեյ, ֆլեկֆի, շվից, հոլշտին, սիմենթալ, սևաբղետ և աբերդինանգուս ցեղատեսակներին» բառերով.
2) 9-րդ կետում «2017 թվականի պետական բյուջեում» բառերը
փոխարինել «պետական բյուջեով» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:
«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՏԿԱՑՎԵԼԻՔ 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ
ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական
ակտերի
մասին»
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետության պետական
բարձրագույն
ուսումնական
հաստատություններում
Արցախի
Հանրապետությանը հատկացվելիք 2019-2020 ուսումնական տարվա
ընդունելության մասնագիտությունների և պետության կողմից ուսանողական
նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի
մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) բակալավրի ու
անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով տեղերի ցանկին՝ համաձայն
հավելվածի:
2. Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարությանը՝
սույն
որոշումը
ներկայացնել
Հայաստանի
Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:
«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի ապրիլի 30-ի N 315-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՏԿԱՑՎԵԼԻՔ 20192020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ
ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԻ

Դասիչը

022801.00.6

Բուհը, մասնագիտությունը,
կրթական ծրագիրը

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Արևելագիտություն
022801.03.6 Իրանագիտություն

023102.00.6

2

1

1

1

1

1

1

2

Ինֆորմատիկա (համակարգչային
գիտություն)
061101.02.6 Ինֆորմատիկա և
կիրառական մաթեմատիկա

061901.00.6

1

Ֆինանսական մաթեմատիկա
056802.01.6 Ակտուարական և
ֆինանսական մաթեմատիկա

061101.00.6

1

Վիճակագրություն
056201.01.6 Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն

056802.00.6

1

Աշխարհագրություն
054201.02.6 Քարտեզագրություն և
կադաստրային գործ

056201.00.6

1

Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն

054201.00.6

2

Մշակութաբանություն
031501.01.6 Մշակութաբանություն

042101.00.6

1

Հոգեբանություն
031301.01.6 Հոգեբանություն

031501.00.6

1

Օտար լեզու և գրականություն
023102.09.6 Անգլերեն լեզու, ֆրանսերեն
լեզու և հաղորդակցություն

031301.00.6

Պետության Բուհի կողմից
կողմից
ուսման
ուսանողական
վարձի
նպաստների
մասնակի
ձևով ուսման զեղչի կիրառվարձի լրիվ
ման իրափոխհատուց- վունքներով
մամբ (անվ(վճարովի)
ճար) տեղերը
տեղերը

Տեղեկատվական անվտանգություն

061901.01.6 Տեղեկատվական
անվտանգություն

071401.00.6

1

Էլեկտրոնիկա
071401.02.6 Կիսահաղորդիչների
ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
11
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
061103.00.6

1

1

Շրջակա միջավայրի պահպանություն
071201.01.6 Շրջակա միջավայրի
պահպանություն

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
5
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
073101.00.6
Ճարտարապետություն
073101.01.6 Ճարտարապետություն

073102.00.6

1

1

2

Քաղաքային տնտեսություն
073102.02.6 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

073201.00.6

1

Լեռնային գործ և օգտակար
հանածոների արդյունահանում
072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար
հանածոների արդյունահանում

071201.00.6

1

Էներգետիկա
071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա

072401.00.6

1

Տեղեկատվական համակարգեր
061104.01.6 Տեղեկատվական
համակարգեր

071301.00.6

10

Համակարգչային ճարտարագիտություն
061103.01.6 Համակարգչային
ճարտարագիտություն

061104.00.6

1

1

Շինարարություն
073201.04.6 Գեոդեզիա և կադաստր
073201.06.6 Անշարժ գույքի
փորձաքննություն
073201.08.6 Շենքերի նախագծում

1
1
1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

3

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
041301.00.6
Կառավարում
041301.01.6 Կառավարում /ըստ ոլորտի/

056201.00.6

1

2

1

1

Վիճակագրություն
056201.01.6 Վիճակագրություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
2
3
Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
011401.00.6
Մասնագիտական մանկավարժություն
011401.14.6 Պարարվեստ

092301.00.6

1

Սոցիալական աշխատանք
092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
2
ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆՍԵՐՎԱՏՈՐԻԱ
021502.00.6
Կատարողական արվեստ
021502.01.6
Գործիքային կատարողականություն
-փողային գործիքներ
-ժողովրդական գործիքներ
021502.04.6 Վոկալ արվեստ
-ակադեմիական
-ժողովրդական

2
1
2
2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
7
ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԱՏՐՈՆԻ ԵՎ ԿԻՆՈՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
021103.00.6
Կինոարվեստ
021103.01.6 Կինոարվեստ

021503.00.6

021504.01.6 Պարարվեստի ռեժիսուրա

Արվեստի տեսություն և պատմություն

021801.01.6

Արվեստի տեսություն, պատմություն և
կառավարում

021301.00.6

1
1

1

1

1

Պարարվեստի ռեժիսուրա

021801.00.6

021201.00.6

2

Թատերական արվեստ
021503.01.6 Դերասանական արվեստ

021504.00.6

1
1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
4
ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
Դիզայն

2

021201.01.6 Դիզայն
021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

1

1
1

Կերպարվեստ
021301.01.6 Գեղանկարչություն

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
3
1
ԵՐԵՎԱՆԻ Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
091201.00.7
Բուժական գործ
091201.01.7 Բուժական գործ

6

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
6
5
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
011401.00.6
Մասնագիտական մանկավարժություն
011401.09.6 Ֆիզիկական
դաստիարակություն և սպորտային
մարզումներ /հանդբոլ/

072101.00.6

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
1
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
072101.02.6 Խմորման արտադրության
տեխնոլոգիա և գինեգործություն
072101.03.6 Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա
072101.04.6 Պահածոյացման և
սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա
072101.06.6 Կաթի, կաթնամթերքի,
մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի
տեխնոլոգիա

1
1
1
1

072101.07.6 Մսի և մսամթերքի
տեխնոլոգիա
072101.09.6 Գյուղատնտեսական հումքի
և պարենամթերքի փորձաքննություն,
ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

072301.00.6

1

Շինարարություն
073201.05.6 Հողաշինարարություն,
հողային կադաստր
073201.07.6 Հողաբարելավում, հողային
և ջրային պաշարների օգտագործում,
հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ

082101.00.6

1

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության
նյութերի և արտադրանքների
տեխնոլոգիա
072301.02.6 Կաշվի և մորթու
արտադրանքի տեխնոլոգիա

073201.00.6

1

1
1

Անտառային տնտեսություն
082101.01.6 Անտառային տնտեսություն
և բնակավայրերի կանաչապատում

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
10
ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ (ՍԼԱՎՈՆԱԿԱՆ) ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Ռուսական բաժանմունք
11.03.02

55.05.01

Տեղեկատվահաղորդակցական
տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր
/ռուսական բաժանմունք/
Կինոյի և հեռուստատեսության
ռեժիսուրա

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՏԵՂԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ

2
2
60

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

1

27

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
30 ապրիլի 2019թ.

N 316-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ`
ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ)
ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ
ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ)
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի
28-րդ հոդվածի 6-րդ մասին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին համապատասխան` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների 2019-2020 ուսումնական տարվա
ընդունելության`
ըստ
մասնագիտությունների
պետության
կողմից
ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ
(անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից
ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի)
բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման տեղերը և հեռակա
ուսուցման վճարովի տեղերը` համաձայն հավելվածի:
2. Սահմանել, որ Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում
ուսման վարձի չափը որոշում են Արցախի Հանրապետության պետական
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները` համաձայնեցնելով
Արցախի
Հանրապետության
կրթության,
գիտության
և
սպորտի
նախարարության հետ:
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007
թվականի փետրվարի 27-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և
պետական կրթաթոշակ տալու կարգը հաստատելու մասին» N81 որոշմամբ
հաստատված կարգի 2-րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված սոցիալական
խմբերի ֆինանսավորումը կատարել Արցախի Հանրապետության 2019
թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին:
4. Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների 2019-2020 ուսումնական տարվա անվճար տեղերի
(պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ) տասը տոկոսը (առնվազն մեկ տեղ) ըստ մասնագիտությունների հատկացնել պարտադիր զինվորական ծառայությունից զորացրված քաղաքացիներին:

5. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը հանձնարարել Արցախի
Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությանը:
6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի ապրիլի 30-ի N 316-Ն որոշման
Ց Ա ՆԿ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ`
ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ
ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ)
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ
ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՏԵՂԵՐԻ
1. ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
1.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

Մասնագիտությունը, կրթական
ծրագիրը

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.01.6 Տարրական
մանկավարժություն և մեթոդիկա
Մասնագիտական մանկավարժություն
011401.01.6 Կենսաբանություն
011401.02.6 Քիմիա
011401.03.6 Աշխարհագրություն
011401.04.6 Ֆիզիկա
011401.05.6 Մաթեմատիկա
011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային
մարզումներ
011401.11.6 Կերպարվեստ
011401.16.6 Նախնական
զինվորական պատրաստություն
011401.18.6 Պատմություն
011401.19.6 Հայոց լեզու և
գրականություն
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և
գրականություն
011401.21.6 Անգլերեն լեզու և
գրականություն
Լեզվաբանություն
023201.01.6 Թարգմանչական գործ
/ըստ լեզուների/
Քաղաքագիտություն
031201.01.6 Քաղաքագիտություն
Հոգեբանություն
031301.01.6 Հոգեբանություն
Լրագրություն
032101.01.6 Լրագրություն

011401.00.6

023201.00.6

031201.00.6
031301.00.6
032101.00.6

Պետության կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը

Բուհի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման իրավունքներով (վճարովի) տեղերը

10

20

10
10
10
10
10
7

15
10
10
10
10
18

5
7

10
18

10
10

15
30

10

15

10

20

5

20

5

15

6

14

5

15

041101.00.6

041201.00.6

041301.00.6

042101.00.6
061101.00.6

061105.00.6

101501.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և
հարկում
041101.01.6 Հաշվապահական
հաշվառում և հարկում /ըստ
ոլորտի/
Ֆինանսներ
041201.01.6 Ֆինանսներ /ըստ
ոլորտի/
Կառավարում
041301.01.6 Կառավարում /ըստ
ոլորտի/
Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն
Ինֆորմատիկա
/համակարգչային գիտություն/
061101.02.6 Ինֆորմատիկա և
կիրառական մաթեմատիկա
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
Զբոսաշրջություն
101501.01.6 Զբոսաշրջություն
Պահուստային տեղեր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

-

20

10

20

5

20

5

25

10

20

10

20

5
15

20
15

200

425

1.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)

Դասիչը

Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
Մասնագիտական մանկավարժություն
011401.01.6 Կենսաբանություն
011401.03.6 Աշխարհագրություն
011401.04.6 Ֆիզիկա
011401.05.6 Մաթեմատիկա
011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և
սպորտային մարզումներ
011401.16.6 Նախնական զինվորական պատրաստություն
011401.18.6 Պատմություն
011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
/ըստ ոլորտի/
Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն
Քիմիա
053101.02.6 Դեղագործական քիմիա
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

011401.00.6

041101.00.6

042101.00.6
053101.00.6
061105.00.6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Բուհի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման իրավունքներով (վճարովի) տեղերը
25
20
20
20
20
25
25
20
25
20
25

25
20
20

310

2.«ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
2.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)

Դասիչը

Մասնագիտությունը, կրթական
ծրագիրը

041801.00.6

Ագրոբիզնես
041801.01.6 Ագրոբիզնես
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
Էներգետիկա
071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա
Տրանսպորտային համակարգեր
071601.03.6 Փոխադրումների և
ճանապարհային երթևեկության
կազմակերպում և կառավարում
Գյուղատնտեսական արտադրության
մեքենայացում, մեքենաներ և
սարքավորումներ
071602.01.6 Գյուղատնտեսության
մեքենայացում, մեքենաներ և
սարքավորումներ
Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
072101.01.6 Պարենամթերքի
տեխնոլոգիա
Ճարտարապետություն
073101․01.6 Ճարտարապետություն
Շինարարություն
073201.01.6 Արդյունաբերական և
քաղաքացիական շինարարություն
073201.03.6 Ջրային համակարգերի
շինարարություն և շահագործում
Ագրոնոմիա
081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և
գենետիկա
Անասնաբուժություն
084101.01.6 Անասնաբուժություն
Պահուստային տեղեր

061105.00.6

071301.00.6
071601.00.6

071602.00.6

072101.00.6

073101.00.6
073201.00.6

081101.00.6

084101.00.6

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների
ձևով ուսման
վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը

Բուհի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման
իրավունքներով
(վճարովի)
տեղերը

10

10

10

10

5

15

5

15

7

10

7

15

10

10

5

10

5

15

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

10

7
7
10

10
-

88

130

2.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

041801.00.6
061105.00.6
071301.00.6

Մասնագիտությունը,
կրթական ծրագիրը

Ագրոբիզնես
041801.01.6 Ագրոբիզնես
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Էներգետիկա
071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա

Բուհի կողմից ուսման
վարձի մասնակի
զեղչի կիրառման
իրավունքներով
(վճարովի) տեղերը
20
15
15

071601.00.6

071602.00.6

073201.00.6

081101.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր
071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային
երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում,
մեքենաներ և սարքավորումներ
071602.01.6 Գյուղատնտեսության մեքենայացում,
մեքենաներ և սարքավորումներ
Շինարարություն
073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղաքացիական
շինարարություն
Ագրոնոմիա
081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

20

15

15

15

115

2.3 ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)

Դասիչը

Մասնագիտությունը

0601

Էկոնոմիկա, հաշվապահական
հաշվառում
Տեղեկատվության մշակման և
կառավարման ավտոմատացված
համակարգեր
Փոխադրումների կազմակերպում և
կառավարում տրանսպորտում
Քաղաքաշինական կադաստր
Գյուղատնտեսագիտություն
Անասնաբուժություն
Գյուղատնտեսության մեքենայացում
Պահուստային տեղեր

2202

2401
2916
3102
3104
3106

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Պետության կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը
Հիմնական
կրթությամբ
10

Քոլեջի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման
իրավունքներով
(վճարովի) տեղերը
Հիմնական
կրթությամբ
10

10

10

10

10

10
10
15
15
10

10
10
5
5
60

90

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
30 ապրիլի 2019թ.

N 317-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ
ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ,
ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ
ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ` ԸՍՏ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի
28-րդ հոդվածի 6-րդ մասին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 5րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել՝
1) Արցախի պետական համալսարանի 2019-2020 ուսումնական տարվա
ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտությունների, անվճար և
վճարովի ուսուցման տեղերի ցանկը` համաձայն N1 հավելվածի.
2) Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելության՝
պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով
(վճարովի) առկա և հեռակա ուսուցման մագիստրոսի կրթական ծրագրով
տեղերն՝ ըստ մասնագիտությունների` համաձայն N2 հավելվածի:
2. Թույլատրել Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարությանը` պահուստային տեղերի բաշխումը և ըստ հաստատությունների թափուր մնացած տեղերի վերաբաշխումն իրականացնել
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին տրամադրված տեղերի
շրջանակում:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի ապրիլի 30-ի N 317-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ
ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԻ

Դասիչը

Մասնագիտության անվանումը

Ա.01.01
Ա.04.07
Է.00.01
Է.00.02
Ը.00.02

Մաթեմատիկական անալիզ
Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա
Հայոց պատմություն
Համաշխարհային պատմություն
Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և
կառավարում
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Հայոց լեզու
Մասնավոր իրավունք /քաղաքացիական/
Դատական իրավունք
Միջազգային իրավունք
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա
/ըստ բնագավառների/
Բժշկական հոգեբանություն
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
Միջազգային հարաբերություններ
Տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական
աշխարհագրություն
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական
արվեստ, դիզայն

Ը.00.03
Ժ.01.02
Ժ.02.01
ԺԲ.00.03
ԺԲ.00.04
ԺԲ.00.06
ԺԳ.00.01
ԺԳ.00.02
ԺԹ.00.04
ԻԳ.00.02
ԻԳ.00.04
ԻԴ.00.02
ԺԷ.00.03

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Անվճար
ուսուցման
տեղերը
1
1
1
1
1

Վճարովի
ուսուցման
տեղերը
1
1

1
1
1
1
1
1
1
2

1
-

2
1
1
1

-

1

-

20

3

-

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի ապրիլի 30-ի N 317-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ՝
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ
ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐՆ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
1. ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Դասիչը

Մասնագիտությունը,
կրթական ծրագիրը

011301.00.7

Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.01.7 Տարրական
մանկավարժություն և
մեթոդիկա
Հատուկ մանկավարժություն
011302.05.7 Հատուկ
մանկավարժություն
Մասնագիտական
մանկավարժություն
011401.04.7 Ֆիզիկա
011401.05.7 Մաթեմատիկա
011401.09.7 Ֆիզիկական
դաստիարակություն և
սպորտային մարզումներ
011401.11.7 Կերպարվեստ
Պատմություն
022201.02.7 Հայոց պատմություն
Հայոց լեզու և գրականություն
023101.03.7 Հայոց լեզվի
պատմություն և գրաքննադատություն
023101.04.7 Հայ գրականության պատմություն
Օտար լեզու և գրականություն
023102.01.7 Ռուսաց լեզու
և գրականություն

011302.00.7

011401.00.7

022201.00.7

023101.00.7

023102.00.7

Առկա
Պետության կողԲուհի կողմից
մից ուսանողաուսման վարկան նպաստների
ձի մասնակի
ձևով ուսման
զեղչի կիրառվարձի լրիվ փոխման իրահատուցմամբ
վունքներով
(անվճար)
(վճարովի)
տեղերը
տեղերը

Հեռակա
Բուհի կողմից
ուսման վարձի մասնակի
զեղչի կիրառման իրավունքներով
(վճարովի)
տեղերը

5

10

10

-

-

20

3
3

7
7

-

3

7

-

3

5

-

3

7

-

5

7

-

5

7

-

5

7

-

031201.00.7

031301.00.7

041201.00.7

041301.00.7
042101.00.7

051101.00.7

053101.00.7

054201.00.7

061101.00.7

061104.00.7

023102.09.7 Անգլերեն
լեզու
Քաղաքագիտություն
031201.00.7 Քաղաքագիտություն
Հոգեբանություն
031301.01.7 Հոգեբանություն
Ֆինանսներ
041201.01.7 Ֆինանսներ,
դրամաշրջանառություն և
վարկ
Կառավարում
041301.01.7 Կառավարում
Իրավագիտություն
042101.03.7 Քաղաքացիական իրավունք և
դատավարություն
042101.04.7 Քրեական
իրավունք և դատավարություն
Կենսաբանություն
051101.01.7 Կենսաբանություն
051101.05.7 Մարդու և
կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Քիմիա
053101.01.7 Քիմիա
053101.02.7 Դեղագործական քիմիա
Աշխարհագրություն
054201.01.7 Աշխարհագրություն
Ինֆորմատիկա, համակարգչային գիտություն
061101.02.7 Ինֆորմատիկա և կիրառական
մաթեմատիկա
Տեղեկատվական
համակարգեր
061104.03.7 Կառավարման տեղեկատվական
համակարգեր
Պահուստային տեղեր

6

14

-

3

5

-

3

7

-

7

10

-

5

10

-

-

-

10

7

5

-

3

7

-

3

7

10

3
3

7
7

-

3

5

-

3

7

-

5

7

-

11

-

-

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

100

162

50

2. «ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Դասիչը

Մասնագիտությունը,
կրթական ծրագիրը

021201.00.7

Դիզայն
021201.01.7 Դիզայն
Ագրոբիզնես
041801.01.7 Ագրոբիզնես
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
061105.01.7 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Էներգետիկա
071301.03.7 Էլեկտրաէներգետիկա
Տրանսպորտային
համակարգեր
071601.03.7 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում
և կառավարում
Գյուղատնտեսական
արտադրության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ

041801.00.7

061105.00.7

071301.00.7

071601.00.7

071602.00.7

072101.00.7

073101.00.7

073102.00.7

073201.00.7

071602.01.7 Գյուղատնտեսության մեքենայացում
Պարենամթերքի
տեխնոլոգիա
072101.01.7 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
Ճարտարապետություն
073101.01.7 Ճարտարապետություն
Քաղաքային տնտեսություն
073102.01.7 Քաղաքային տնտեսություն
Շինարարություն
073201.01.7 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

Առկա
Հեռակա
Պետության կողԲուհի կողմից
Բուհի կողմից
մից ուսանողաուսման վարձի
ուսման վարձի
կան նպաստների
մասնակի զեղչի մասնակի զեղչի
ձևով ուսման
կիրառման
կիրառման իրավարձի լրիվ փոխիրավունքներով
վունքներով
հատուցմամբ
(վճարովի)
(վճարովի)
(անվճար) տեղերը
տեղերը
տեղերը
2

10

2

13

10

2

10

10

2

10

-

2

10

10

2

10

10

2

10

10

2

10

-

2

10

10

2

10

10

073201.03.7 Ջրային
համակարգերի շինարարություն և շահագործում
073201.09.7 Տրանսպորտային ուղիների
շինարարություն և
շահագործում
081101.00.7

084101.00.7

Ագրոնոմիա
081101.01.7 Ագրոնոմիա
Անասնաբուժություն
084101.01.7 Անասնաբուժություն
Պահուստային տեղեր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2

10

10

2

10

-

2

10

10

2

10

-

5
33

143

90

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
30 ապրիլի 2019թ.

N 318-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ`
ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ
ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԸ
ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի
36-րդ հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելության` ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով
(վճարովի) առկա ուսուցման տեղերը և հեռակա ուսուցման վճարովի տեղերը՝
համաձայն հավելվածի:
2. Սահմանել, որ Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վճարի չափը
որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը՝ համաձայնեցնելով
Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության հետ:
3. Թույլատրել Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարությանը` պահուստային տեղերի բաշխումը և ըստ հաստատությունների թափուր մնացած տեղերի վերաբաշխումն իրականացնել
նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին տրամադրված տեղերի շրջանակում:
4. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը հանձնարարել Արցախի
Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությանը:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:
«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի ապրիլի 30-ի N 318-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ`
ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ
ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԻ
ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՏԵՂԵՐԻ
1. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ԹԱՄԱՐԱ ՔԱՄԱԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ

Դասիչը

0402
0406
0418

Մասնագիտության
անվանումը

Մանկաբարձական գործ
Քույրական գործ
Բուժական գործ զինված
ուժերում

Պետության կողմից
ուսանողական նպաստների
ձևով ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը
Հիմնական
Միջնակարգ
կրթությամբ
կրթությամբ
8
8
6
8
-

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

24

Քոլեջի կողմից ուսման
վարձի մասնակի զեղչի
կիրառման (վճարովի)
տեղերը
Հիմնական
կրթությամբ
22
22
22

Միջնակարգ
կրթությամբ
24
-

66

24

6

2. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ
Դասիչը

0501

0502
0503
0504
0505

Պետության կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը
17

Քոլեջի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման (վճարովի) տեղերը

դաշնամուր
լարային գործիքներ /ջութակ/
փողային գործիքներ
ժողովրդական գործիքներ
Երգեցողություն
Երգչախմբավարություն
Երաժշտության տեսություն
Էստրադային երաժշտարվեստ
Պահուստային տեղեր

6
2
3
6
3
2
1
2
5

4
1
2
6
1
1
5
-

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

30

20

Մասնագիտության անվանումը

Գործիքային կատարողական արվեստ
այդ թվում՝

7

3. ՇՈՒՇԻԻ ԱՐՍԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ
3.1. ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
Պետության կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը
Հիմնական
կրթությամբ

Քոլեջի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման
(վճարովի)
տեղերը
Հիմնական
կրթությամբ

Դիզայն ըստ ճյուղերի
Զարդարային-կիրառական արվեստ և
ժողովրդական արհեստներ ըստ ճյուղերի
Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
Հագուստի մոդելավորում և նախագծում
Պահուստային տեղեր

10
10

5
5

5

10

10
5

5
-

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

40

25

Դասիչը

Մասնագիտության
անվանումը

0514
0515
2014
2808

3.2. ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
Դասիչը

Մասնագիտության
անվանումը

2302

Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում

Քոլեջի կողմից ուսման վարձի
մասնակի զեղչի կիրառման (վճարովի)
տեղերը (միջնակարգ կրթությամբ)
15

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

15

4. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՔՈԼԵՋ
Դասիչը

Մասնագիտության
անվանումը

0319
0506

Պարի ուսուցում (Միջնակարգ կրթությամբ)
Դասական պար (4-րդ դասարանն ավարտած)
Ժողովրդական պար (8-րդ դասարանն ավարտած)

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման
վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը
10
10
10

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

30

5. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ
Դասիչը
2014
2203
2304
2311
2401
2603

Մասնագիտության անվանումը
Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
Համակարգիչների շահագործում
Վարսավիրական արվեստ և զարդարային
դիմահարդարում
Հասարակական սնունդ
Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և
նորոգում (ըստ տեսակների)
Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա
Պահուստային տեղեր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Անվճար տեղերը (հիմնական
կրթությամբ)
15

Վճարովի տեղերը
(միջնակարգ
կրթությամբ)
-

15
20

15

20
25

15
-

15

-

10

-

120

30

6. ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ
Դասիչը
1207
2304
2401
2704
2809
2905

Անվճար տեղերը (հիմնական
կրթությամբ)
15
15
15

Մասնագիտության անվանումը
Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա
Վարսավիրական արվեստ և զարդարային դիմահարդարում
Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում /ըստ
տեսակների/
Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն
Կարի արտադրության տեխնոլոգիա
Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների
տեխնիկական ապահովում
Պահուստային տեղեր

15
15
15
5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

95

7. ՇՈՒՇԻԻ «ԵԶՆԻԿ ՄՈԶՅԱՆ» ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը
1002
1006
1210
2311
2809
2902
2907
2908

Մասնագիտության անվանումը
Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական
շահագործում
Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական շահագործում
Մետաղների մեխանիկական մշակում
հաստոցների և գծերի վրա
Հասարակական սնունդ
Կարի արտադրության տեխնոլոգիա
Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման
աշխատանքների իրականացում
Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ
Հարդարման շինարարական աշխատանքների
իրականացում
Պահուստային տեղեր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Անվճար տեղերը
(հիմնական
կրթությամբ)
15

Անվճար տեղերը
(միջնակարգ
կրթությամբ)
15

15

15

15
15
15
15

15

15
15
5

125

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

45

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
30 ապրիլի 2019թ.

N 319-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼՈՒ,
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼՈՒ
ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Ոստիկանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի և «Իրավական ակտերի մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն`
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել Արցախի Հանրապետության տարածք մուտք գործելու,
Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս գալու կանոնները՝ համաձայն
հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրըֈ

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի ապրիլի 30-ի N 319-Ն որոշման
ԿԱՆՈՆՆԵՐ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼՈՒ,
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼՈՒ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կանոններով սահմանվում են Արցախի Հանրապետության տարածք
մուտք գործելու, Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս գալու, այդ թվում՝
Արցախի
Հանրապետության
պետական
սահմանը
հատող
անձանց
և
տրանսպորտային միջոցների հաշվառման հետ կապված հարաբերությունները:
2. Սույն կանոնները պարտադիր են Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների, օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար:
3. Արցախի Հանրապետության տարածք մուտք գործելու, Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս գալու կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողություն
է իրականացնում Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը (այսուհետ՝
ոստիկանություն):
4. Սույն կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելիս
ոստիկանությունը համագործակցում է Արցախի Հանրապետության արտաքին
գործերի նախարարության, Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության
ծառայության և այլ շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների հետ:
II. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼԸ ԵՎ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼԸ
5. Արցախի Հանրապետության տարածք մուտք գործելը և Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս գալը (այսուհետ՝ սահմանի հատում) իրականացվում է
սահմանային անցման կետերով՝ անձը հաստատող և տրանսպորտային միջոցների
հաշվառման փաստաթղթերի հիման վրա:
6. Սահմանը հատող անձինք և տրանսպորտային միջոցների վարորդները պարտավոր են կանգ առնել սահմանային անցման կետերում, ոստիկանության ծառայողի
պահանջով ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթեր և կատարել ոստիկանության
ծառայողի օրինական պահանջները:
7. Օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք
Արցախի Հանրապետության տարածք մուտք են գործում Արցախի Հանրապետության
արտաքին գործերի նախարարության համապատասխան մարմինների, իսկ Արցախի
Հանրապետության սահմանային անցման կետերում՝ ոստիկանության կողմից տրված
մուտքի արտոնագրի հիման վրա կամ Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրով սահմանված կարգով:
8. Սահմանի հատումը կարող է արգելվել միայն Արցախի Հանրապետության
օրենքներով սահմանված դեպքերում և կարգով:
9. Սահմանը հատող անձանց արգելվում է սահմանային անցման կետերում
կատարել տեսանկարահանումներ և լուսանկարահանումներ:
III. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԸ ՀԱՏՈՂ ԱՆՁԱՆՑ
ԵՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
10. Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը հատող տրանսպորտային
միջոցները և անձինք էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հաշվառվում են

սահմանային անցման կետերում (բացառությամբ Արցախի Հանրապետության
քաղաքացիների և Արցախի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակ ունեցող
օտարերկրյա քաղաքացիների):
11. Տրանսպորտային միջոցների և օտարերկրյա քաղաքացիների հաշվառումն
իրականացվում է առանձին էլեկտրոնային համակարգերով:
12. Օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց
հաշվառման էլեկտրոնային համակարգ մուտքագրվում են.
1) օտարերկրյա քաղաքացիների անձը հաստատող փաստաթղթերը և մուտքի
արտոնագրում առկա տվյալները.
2) օտարերկրյա քաղաքացիների Արցախի Հանրապետության տարածք մուտք
գործելու և Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս գալու օրը, ամիսը,
տարեթիվը և ժամը.
3) մուտքի արտոնագրի գործողության ժամկետը:
13. Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման էլեկտրոնային համակարգ
ավտոմատացված կարգով մուտքագրվում են.
1) տրանսպորտային միջոցների լուսանկարները.
2) տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշերը.
3) տրանսպորտային միջոցների` Արցախի Հանրապետության տարածք մուտք
գործելու և Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս գալու օրը, ամիսը,
տարեթիվը և ժամը:
14. Սահմանային անցման կետերում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողներն իրավունք ունեն.
1) կանգնեցնել սահմանը հատող տրանսպորտային միջոցները և անձանց.
2) ստուգել սույն կանոնների 5-րդ և 7-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը.
3) անհրաժեշտության դեպքում ստուգել փոխադրվող բեռները և բեռների
փոխադրման համապատասխան փաստաթղթերը:
15. Սահմանային անցման կետերում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողները պարտավոր են.
1) պահպանել սույն կանոնների պահանջները.
2) ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ` սահմանը հատող անձանց,
տրանսպորտային միջոցների բացթողումն արագ կազմակերպելու և անհիմն
ուշացումները բացառելու նպատակով.
3) պատիվ առնելով ներկայանալ սահմանը հատող անձանց, հայտնել
պաշտոնը, կոչումը, ազգանունը և նրանց դիմելու պատճառն ու նպատակը, դիմել
քաղաքավարի և հասկանալի, վերջիններիս նկատմամբ ցուցաբերել հարգալից
վերաբերմունք:
16. Սահմանային անցման կետերում ծառայության իրականացման կարգը
սահմանվում է ոստիկանության պետի հրամանով:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
2 մայիսի 2019թ.

N 321-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019
ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 4-Ի N 34-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի
փետրվարի 4-ի ««Ստեփանակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան»,
«Ասկերանի
անասնաբուժական
սպասարկման
կայան»,
«Հադրութի
անասնաբուժական սպասարկման կայան», «Մարտակերտի անասնաբուժական
սպասարկման կայան», «Մարտունու անասնաբուժական սպասարկման կայան»
և «Շուշիի անասնաբուժական սպասարկման կայան» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունների կանոնադրությունները հաստատելու մասին» N 34-Ն
որոշման N 1 հավելվածի 9-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«9. Կազմակերպության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն,
քաղաք Ստեփանակերտ, Նաբերեժնայա 3-րդ նրբանցք N 35/2:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
2 մայիսի 2019թ.

N 322-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ՆՇՎԱԾ ՎԱՅՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՑԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՏՆԱԾ ՇԱՐՔԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀԵՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ԿՆՔԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ
մասով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ո ւ մ է .
1. Սահմանել Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում զինվորական ծառայություն
անցնելու ցանկություն հայտնած շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողի
հետ պայմանագիր կնքելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի մայիսի 2-ի N 322-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ՆՇՎԱԾ ՎԱՅՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՑԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՏՆԱԾ ՇԱՐՔԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀԵՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ

1. Սույն կարգով սահմանվում են Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում զինվորական
ծառայություն անցնելու ցանկություն հայտնած շարքային կազմի պարտադիր
զինծառայողների հետ պայմանագրեր կնքելու հետ կապված հարաբերությունները:
2. Օրենքով սահմանված կարգով հայտարարված զորակոչի շրջանակներում
շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակա քաղաքացու
(այսուհետ՝ զորակոչի ենթակա անձ) կողմից Արցախի Հանրապետության
պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում
զինվորական ծառայություն անցնելու ցանկություն ունենալու հանգամանքը ճշտելու
նպատակով զորակոչի նախապատրաստական փուլի ժամանակ համապատասխան
զինվորական կոմիսարիատը զորակոչի ենթակա անձանց տեղեկացնում է օրենքով ու
քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագրով (N 1 ձև) սահմանված պայմանների
վերաբերյալ և հաշվառում է նման ցանկություն հայտնած անձանց (այսուհետ՝
հաշվառված անձ)՝ հաշվառված անձի կողմից ներկայացված դիմումի (N 2 ձև) հիման
վրա: Ներկայացված դիմումների համաձայն համապատասխան զինվորական
կոմիսարիատի կողմից կազմվում է հաշվառված անձանց անվանացանկ (N 3 ձև):
3. Զինվորական կոմիսարիատները հաշվառված անձանց անվանացանկերը և
հաշվառված անձանց դիմումները, ոչ ուշ, քան յուրաքանչյուր հայտարարված
զորակոչի ավարտի օրվան նախորդող 10-րդ օրը ներկայացնում են Արցախի
Հանրապետության
զինվորական
կոմիսարիատ:
Հաշվառված
անձանց
անվանացանկերն ստանալու օրվանից ոչ ուշ, քան 5-օրյա ժամկետում Արցախի
Հանրապետության զինվորական կոմիսարիատը համապատասխան զինվորական
կոմիսարիատներին գրավոր տեղեկացնում է հաշվառված անձանց զորակոչի
միասնական օրվա վերաբերյալ, որի հիման վրա տվյալ օրը զինվորական
կոմիսարիատներն օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում են հաշվառված
անձանց զորակոչը՝ հանրապետական հավաքակայան:
4. Հանրապետական հավաքակայանում կրկին հստակեցվում է հաշվառված
անձանց կողմից Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության
կողմից նշված վայրում և պայմաններում զինվորական ծառայություն անցնելու
ցանկությունը՝ հաշվառված անձանց անվանացանկում հաշվառված անձի կողմից
ստորագրություն դնելու միջոցով, որի հիման վրա հաշվառված յուրաքանչյուր անձի
հետ կնքվում է քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագիր: Պայմանագիր կնքվում
է նաև զորակոչի նախապատրաստական փուլի ժամանակ Արցախի Հանրապետության
պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում
զինվորական ծառայություն անցնելու ցանկություն չհայտնած և անվանացուցակներում չներառված քաղաքացու հետ՝ նրա զորակոչի օրը հանրապետական
հավաքակայանում մինչև ընդհանուր հիմունքներով ծառայության վայրի նշանակման
վիճակահանությանը մասնակցելը քաղաքացու կողմից Արցախի Հանրապետության
պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում
զինվորական ծառայություն անցնելու ցանկություն հայտնելու և սույն կարգի N 1 ձևով
սահմանված դիմում ներկայացնելու դեպքում:

5. Կնքված պայմանագրի հիման վրա շարքային կազմի պարտադիր
զինվորական ծառայության զորակոչված զինծառայողն օրենքով սահմանված կարգով
ուղարկվում է ծառայության վայրի զորամաս՝ ուսումնական ստորաբաժանման
կազմում զինվորական պատրաստության ծրագիր անցնելու և զինվորական
մասնագիտություն ստանալու համար:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Ձև N 1
Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր N _______
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ՆՇՎԱԾ ՎԱՅՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ք. Ստեփանակերտ

« _____» ______________ 2019թ.
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. ԱՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս _________________________
(պաշտոնը, կոչումը, անունը, ազգանունը)

____________________________________________________________________________-ի,
(այսուհետ՝ նախարարություն), մի կողմից, և զինծառայող __________________________
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

____________________________________________________________________________ -ը,
(այսուհետ՝ զինծառայող (այսուհետ նաև՝ կողմեր), մյուս կողմից, կնքեցին սույն
քաղաքացիաիրավական պայմանագիրն այն մասին, որ զինծառայողը պարտավորվում
է սույն պայմանագրով նախատեսված վայրում և պայմաններով 3 (երեք) տարի
ժամկետով անցնել շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայություն
(այսուհետ՝ ծառայություն):
1.2. Կողմերը պայմանավորվում են, որ զինծառայողի կողմից նախարարության
հետ սույն պայմանագրի կնքման իրավասության ծագման նախապայման են հետևյալ
հանգամանքները՝
1.2.1. զինծառայողի առողջական վիճակի փորձաքննության արդյունքներով չի
հայտարարվել սահմանափակում մարտական հերթապահության մեջ ներգրավվելու
համար.
1.2.2. զինծառայողն ունի առնվազն հիմնական հանրակրթական ծրագիր անցած
լինելու ավարտական վկայական:
2. ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ
ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
2.1. Կողմերը պայմանավորվում են, որ զինծառայողը կամավոր ծառայություն է
անցնում __________________ զորամասում՝ հետևյալ պայմաններով՝
(պայմանական համարը)

2.1.1. զինծառայողը զորամասի ուսումնական ստորաբաժանման կազմում անցնում է «Երիտասարդ մարտիկ» պատրաստության ծրագիր և զինվորական մասնագիտության ուսուցում (այսուհետ՝ պատրաստություն)՝ մինչև 5 (հինգ) ամիս ընդհանուր
ժամկետով.
2.1.2. զինծառայողի համար պատրաստության ընթացքում հաշվարկվում է դրամական ապահովություն՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014
թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 1085-Ն որոշմամբ սահմանված չափով.
2.1.3. զինծառայողը պատրաստության ավարտից հետո զորամասի ստորաբաժանման կազմում նշանակվում է իր ստացած զինվորական մասնագիտությանը
համապատասխանող զինվորական պաշտոնի.
2.1.4. զինծառայողին պատրաստության ավարտի օրվան հաջորդող օրվանից
տրամադրվում է հիմնական արձակուրդ՝ 10 օրացուցային օր ժամկետով.

2.1.5. զինծառայողի համար պատրաստության ավարտից հետո հաշվարկվում է
դրամական ապահովություն՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014
թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 1085-Ն որոշմամբ սահմանված չափով.
2.1.6. սույն պայմանագրի 2.1.4-րդ կետում նախատեսված հիմնական արձակուրդից վերադառնալուց հետո զինծառայողը զորամասում անցնում է մարտական
հերթապահության մեջ ներգրավվելու պատրաստություն՝ յոթ օրացուցային օր
ժամկետով, որից հետո ծառայության յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում՝
2.1.6.1. զինծառայողը ներգրավվում է մարտական հերթապահության մեջ՝ 14
օրացուցային օր ժամկետով,
2.1.6.2. զինծառայողին տրվում է ամսական արձակուրդ՝ յոթ օրացուցային օր
ժամկետով, որը ներառում է նաև արձակուրդի վայր մեկնելու և արձակուրդի վայրից
վերադառնալու ժամանակահատվածը: Ընդ որում, եթե զինծառայողը զորամասի
հրամանատարի ուղղված զեկուցագրով հրաժարվում է ամսական արձակուրդից կամ
առաջարկում է իրեն ամսական արձակուրդ տրամադրել յոթ օրացուցային օրվանից
պակաս ժամկետով, ապա՝
2.1.6.2.1. զորամասում շարունակում է իրականացնել իր ծառայողական
պարտականությունները և այդ ընթացքում զինծառայողի սննդի ապահովումն
իրականացվում է վերջինիս միջոցների հաշվին,
2.1.6.2.2. ամսական արձակուրդից հրաժարվելու կամ հասանելիք օրերից պակաս
ժամկետով ամսական արձակուրդից օգտվելու դեպքում չօգտագործված ամսական
արձակուրդի օրերը զինծառայողին լրացուցիչ չեն տրվում,
2.1.6.3. զինծառայողը զորամասում անցնում է մարտական հերթապահության մեջ
ներգրավվելու պատրաստություն՝ մինչև յոթ օրացուցային օր ժամկետով.
2.1.7. զինծառայողին սույն պայմանագրով սահմանված ծառայության ժամկետը
լրանալու և (կամ) առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության
համար ոչ պիտանի ճանաչելու հիմքով ժամկետից շուտ ծառայությունից արձակելիս՝
հաշվարկվում է պատվովճար՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018
թվականի ապրիլի 12-ի N 456-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով, չափով և տնօրինման
ուղղություններով:
3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
3.1. Զինծառայողն իրավունք ունի՝
3.1.1. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անվճար
ստանալու զինվորական հանդերձանք, սնունդ, բժշկական օգնություն և սպասարկում,
կոմունալ-կենցաղային բավարար պայմաններ, ծառայության դիմաց դրամական
ապահովություն.
3.1.2. օգտվելու սույն պայմանագրով, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ
շարքային
կազմի
պարտադիր
զինծառայողների
համար
նախատեսված այլ իրավունքներից ու սոցիալական երաշխիքներից.
3.1.3. պատրաստության ավարտից հետո նախարարությունից պահանջելու իրեն
նշանակել ստացած զինվորական մասնագիտությանը համապատասխանող պաշտոնի, ինչպես նաև ապահովելու սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների պատշաճ իրականացումը.
3.1.4. սույն պայմանագրի 2.1.6.2-րդ կետի պայմանների համաձայն՝ իր
ցանկությամբ հրաժարվելու ամսական արձակուրդից կամ ամսական արձակուրդ
ստանալ հասանելիք օրերից պակաս ժամկետով.
3.1.5. սույն պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում վաղաժամկետ
հրաժարվելու պայմանագրից:
3.2. Զինծառայողը պարտավոր է՝
3.2.1. զորամասի ուսումնական ստորաբաժանման կազմում անցնել սույն
պայմանագրի 2.1.1-ին կետում նշված պատրաստություն.

3.2.2. պատրաստության և հետագա ծառայության ընթացքում կատարել շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողի կարգավիճակից և սույն պայմանագրից բխող
իր պարտականությունները, խստորեն ղեկավարվել զինվորական ծառայությունը
կանոնակարգող ակտերի պահանջներով:
3.3. Նախարարությունը պարտավոր է՝
3.3.1. զինծառայողին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով անվճար ապահովել զինվորական հանդերձանքով, սննդով, բժշկական
օգնությամբ և սպասարկմամբ, կոմունալ-կենցաղային բավարար պայմաններով,
ծառայության դիմաց դրամական ապահովությամբ.
3.3.2. զինծառայողի համար ապահովել սույն պայմանագրով, ինչպես նաև
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողների համար նախատեսված այլ իրավունքներից ու սոցիալական երաշխիքներից
օգտվելու անարգել հնարավորությունը.
3.3.3. զինծառայողին պատրաստության ավարտից հետո նշանակել ստացած զինվորական մասնագիտությանը համապատասխանող պաշտոնի, ինչպես նաև ապահովել սույն պայմանագրով նախարարության ստանձնած պարտավորությունների
պատշաճ իրականացումը:
3.4. Նախարարությունն իրավունք ունի՝
3.4.1. զինծառայողից պահանջելու պատրաստության և հետագա ծառայության
ընթացքում կատարելու շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողի կարգավիճակից և
սույն պայմանագրից բխող իր պարտականությունները, խստորեն ղեկավարվելու
զինվորական ծառայությունը կանոնակարգող ակտերի պահանջներով.
3.4.2. սույն պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում զինծառայողի
կողմից պայմանագրից վաղաժամկետ հրաժարվելու դեպքում զինծառայողի
նկատմամբ կիրառելու սույն պայմանագրի 4.2-րդ և 4.3-րդ կետերը.
3.4.3. լուծելու պայմանագիրը՝ սույն պայմանագրի 5.2-րդ կետի դրույթներին
համապատասխան:
4. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
4.1. Նախարարության կողմից սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները խախտելու դեպքում զինծառայողն իրավունք ունի իր խախտված
իրավունքներն օրենքով սահմանված կարգով բողոքարկելու ըստ վերադասության կամ
Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին կամ դատարան:
4.2. Զինծառայողի կողմից սույն պայմանագրի 2.1.1-ին կետում նշված
պատրաստություն անցնելու ժամկետի ընթացքում սույն պայմանագրից վաղաժամկետ
հրաժարվելու դեպքում զինծառայողը, օրենքով սահմանված կարգով ծառայողական
անհրաժեշտությունից ելնելով, տեղափոխվում է ծառայության այլ վայր՝ շարունակելով
պարտադիր զինվորական ծառայությունը: Սույն կետում նախատեսված դեպքում
պատրաստություն
անցած
լինելու
ժամանակահատվածը
հաշվարկվում
է
զինծառայողի պարտադիր զինվորական ծառայության ընդհանուր ժամկետում:
4.3. Զինծառայողի կողմից սույն պայմանագրի համաձայն պատրաստություն
անցնելուց հետո ծառայության ընթացքում սույն պայմանագրից վաղաժամկետ
հրաժարվելու դեպքում զինծառայողը, օրենքով սահմանված կարգով ծառայողական
անհրաժեշտությունից ելնելով, տեղափոխվում է ծառայության այլ վայր՝ շարունակելով
պարտադիր զինվորական ծառայությունը: Սույն կետում նախատեսված դեպքում
պատրաստություն և ծառայություն անցած լինելու ժամանակահատվածները,
բացառությամբ ծառայության ընթացքում զինծառայողին տրված ամսական
արձակուրդի օրերի, հաշվարկվում են զինծառայողի պարտադիր զինվորական
ծառայության ընդհանուր ժամկետում: Սույն կետում նախատեսված դեպքում
ծառայության ընթացքում զինծառայողին տրված ամսական արձակուրդի օրերը
«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Արցախի

Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետի համաձայն չեն
հաշվարկվում զինծառայողի պարտադիր զինվորական ծառայության ընդհանուր
ժամկետում, և պարտադիր զինվորական ծառայության օրենքով սահմանված
ժամկետը լրացվում է ամսական արձակուրդի օրացուցային օրերի քանակով՝ Արցախի
Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով:
4.4. Սույն պայմանագրի 4.2-րդ և 4.3-րդ կետերում նախատեսված դեպքերում այլ
վայրում պարտադիր զինվորական ծառայությունը շարունակող զինծառայողի
դրամական ապահովությունը հաշվարկվում է շարքային կազմի պարտադիր
զինվորական ծառայողների համար նախատեսված ընդհանուր կարգով և չափերով:
5. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ԴՐԱ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ,
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
5.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրելու օրվանից և գործում
է 3 (երեք) տարի ժամկետով: Պայմանագրի ժամկետը երկարաձգվում է «Զինվորական
ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կամ 2-րդ կամ 3-րդ կետերում սահմանված
դեպքերում՝ բաց թողնված օրացուցային օրերի քանակով՝ Արցախի Հանրապետության
պաշտպանության նախարարի հրամանով:
5.2. Պայմանագիրը լուծվում է՝
5.2.1. պայմանագրի գործողության (ներառյալ՝ երկարաձգված) ժամկետը
լրանալու հիման վրա.
5.2.2. վաղաժամկետ՝
5.2.2.1. զինծառայողի կողմից առողջական վիճակի պատճառով զինվորական
ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու դեպքում,
5.2.2.2. սույն պայմանագրի 4.2-րդ և 4.3-րդ կետերում նախատեսված դեպքում,
5.2.2.3. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին»
Արցախի Հանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «գ» կետում
սահմանված դեպքում,
5.2.2.4. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածի 2-րդ մասում սահմանված դեպքում,
5.2.2.5. զինծառայողի կողմից կատարված կարգապահական իրավախախտումների պատճառով զինծառայողին մեկ տարվա ընթացքում օրենքով սահմանված կարգով
առնվազն հինգ անգամ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու
դեպքում,
5.2.2.6. զինծառայողի կողմից ծառայության ընթացքում, առողջական վիճակով
պայմանավորված, ընդհանուր 50 օր մարտական հերթապահությունում և սույն պայմանագրի 2.1.6.3-րդ ենթակետում նշված պատրաստության մեջ չգտնվելու կամ առողջական վիճակի փորձաքննության արդյունքներով մարտական հերթապահության մեջ
ներգրավվելու սահմանափակում ունեցող ճանաչվելու դեպքերում՝ բացառությամբ
Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին
մասնակցելիս կամ մարտական հերթապահություն կատարելիս ստացած վնասվածքի
կամ խեղման կամ դրանց հետևանքով ծագած հիվանդության բուժման պատճառով
մարտական հերթապահություն չիրականացնելու դեպքի:
5.3. Սույն կարգի 5.2.2.5-րդ և 5.2.2.6-րդ ենթակետերում նախատեսված դեպքերում
պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելիս՝ զինծառայողի պատրաստություն անցնելու և
ծառայության ժամանակահատվածը հաշվարկվում է զինծառայողի պարտադիր
զինվորական ծառայության ընդհանուր ժամկետում, որի հիման վրա, եթե չի լրացել
օրենքով սահմանված պարտադիր զինվորական ծառայության 24-ամսյա ժամկետը,
ապա զինծառայողը, օրենքով սահմանված կարգով ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով, տեղափոխվում է ծառայության այլ վայր՝ շարունակելով պարտադիր
զինվորական ծառայությունը, իսկ օրենքով սահմանված պարտադիր զինվորական

ծառայության 24-ամսյա ժամկետը լրացած լինելու դեպքում՝ օրենքով սահմանված
կարգով արձակվում է պարտադիր զինվորական ծառայությունից:
5.4. Պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալու կամ զինծառայողի կողմից
առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի
ճանաչվելու հիմքով պայմանագրի լուծմամբ չի դադարում սույն պայմանագրի 2.1.7-րդ
կետով նախատեսված՝ պատվովճար ստանալու զինծառայողի իրավունքը:
5.5. Պայմանագիրը կնքվում է երկու օրինակից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի
հավասար իրավաբանական ուժ: Պայմանագրի մեկ օրինակը տրվում է զինծառայողին,
իսկ մյուս օրինակը պահվում է նախարարությունում:
6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂ
_______________________________
(բնակության վայրը)

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
_______________________________________
(գտնվելու վայրը)

_______________________________

_______________________________________

(անվան ու հայրանվան սկզբնատառերը, ազգանունը)

(պաշտ. անձի կոչումը, անվան ու հայրանվան սկզբնատառերը,

_______________________________

______________________________________

ազգանունը)

(ստորագրությունը)

(ստորագրությունը)
Կ.Տ.

«_____» _________________ 20

թ.

«_____» ____________________ 20

թ.

Ձև N 2
__________________________________
(զինվորական կոմիսարի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ
Հայտնում եմ Ձեզ, որ «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի
մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի դրույթներին համապատասխան,
ցանկություն ունեմ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության
հետ կնքելու Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից
նշված վայրում և պայմաններում 3 (երեք) տարի ժամկետով պարտադիր զինվորական
ծառայություն անցնելու քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագիր:
Տեղեկացված եմ նաև, որ իմ դիմումը բավարարելու նախապայման է քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագրի 1.2-րդ կետում նախատեսված հանգամանքների
առկայությունը:

ԴԻՄՈՂ _____________________________________
(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

«_____» ___________ 20

_________________
(ստորագրությունը)

թ.

Ձև N 3
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ՆՇՎԱԾ ՎԱՅՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՑԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՏՆԱԾ ՇԱՐՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ
Քաղաքացու
ազգանունը,
NN
անունը,
հայրանունը

Ծննդյան
օրը,
ամիսը,
տարեթիվը

Զինվորական կոմիսարիատը

Քաղաքացու
կողմից դիմումը տալու
օրը, ամիսը,
տարեթիվը

Քաղաքացու
ստորագրությունը
(լրացվում է
հանրապետական
հավաքակայանում)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
2 մայիսի 2019թ.

N 323-Ն
ք.Ստեփանակերտ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԸ ԵՎ ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ
ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 25-Ի N 119 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 9-րդ մասի և
«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 73-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել՝
1) Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության մարմինների
զինծառայողների միասնական համազգեստը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության մարմինների
զինծառայողների տարբերանշանները՝ համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին՝ վեցամսյա ժամկետում սահմանել ազգային անվտանգության
մարմինների զինծառայողներին համազգեստ տրամադրելու, այն կրելու
կարգը, ժամկետները և պայմանները:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2004 թվականի մարտի 25-ի «Ազգային անվտանգության
մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին» N 119 որոշումը:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի մայիսի 2-ի N 323-Ն որոշման

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Արցախի
Հանրապետության ազգային անվտանգության մարմինների
բարձրագույն, գլխավոր, ավագ, միջին և կրտսեր խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող
զինծառայողները համազգեստը կրում են ըստ շնորհված կոչումների:
2. ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ՍՊԱՅԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԿՈՉՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՐԱԿԱՆ ՍԵՌԻ
ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԸ
2. Ազգային անվտանգության մարմինների բարձրագույն սպայական կազմի
կոչում ունեցող արական սեռի զինծառայողների համազգեստը (ձև N 1, նկար 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 և 13) ներառում է`
1) ամենօրյա կիսաբրդյա գլխարկ` դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից,
կարմիր երիզով և դեղնականաչավուն գլխարկաբոլորքով: Բաղկացած է սև
լաքապատ գլխարկահովհարից, գլխարկաբոլորքի վրա 2 ոսկեգույն կոճակով
ամրացվում է ոսկեզօծ զարդապարան (գոտի): Գլխարկաբոլորքի վերևի և գագաթի
միացման տեղով անցնում է 2 մմ լայնքով երիզ` կարմիր մահուդից: Ճակատային
մասում ամրացվում է Արցախի Հանրապետության զինանշանը, գլխարկաբոլորքի
վրա` առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում են ոսկեզօծ թելերով
ասեղնագործված հատուկ պատկեր և գլխարկանշան.
2) ականջակալներով գլխարկ` բնական կարակուլից՝ մահուդից, բաղկացած է
թասակից, ականջակալներից և ճակատային մասից (հովհար): Ականջակալները և
հովհարը մշակված են մոխրագույն բնական կարակուլից: Թասակը 4-տապականի է,
հովհարի առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է գլխարկանշան.
3) ականջակալներով գլխարկ` ոչխարի մորթուց՝ մահուդից, բաղկացած է
թասակից, ականջակալներից և ճակատային մասից (հովհար): Ականջակալները և
հովհարը մշակված են ոչխարի մոխրագույն մորթուց: Թասակը՝ 4-տապականի,
հովհարի առջևի կենտրոնական մասում ամրացված է գլխարկանշան.
4)
ձմեռային
վերարկու`
բրդյա
գործվածքից, կարակուլե
օձիքով՝
դեղնականաչավուն բրդյա գործվածքից` հանովի բնական կարակուլե օձիքով:
Ձևվածքն ունի կիպ նստած ուրվագիծ: 2 լանջափեշերը կոճկվում են 3 զույգ ոսկեգույն
կոճակներով, 2 գրպանները` ներկարովի, կափույրներով: Օձիքը` ծալովի, ծայրերը`
կարմիր մահուդից երիզով: Մեջքը` մեջտեղի կարով, հետևի մասում` 2 կոճակով
իրանաձիգ գոտի: Աստառը` մետաքսյա, ձախ կողմում ունի ծոցագրպան,
ուսադիրները` կարովի, դեղնականաչավուն, աստղերը` ասեղնագործված.
5) կիտել` բրդյա գործվածքից, տոնական ուսադիրներով, և ազատթող փողքերով
տաբատ՝ դեղնականաչավուն բրդյա գործվածքից, մետաքսե աստառով: Չորս ոսկեգույն կոճակները տեղադրված են մեկ շարքով: Երկու ներկարված գրպան` կափույրով, 2 վրադիր գրպան` կափույրով` կրծքավանդակին, 2 ծոցագրպան, լանջափեշերին` ասեղնագործված տերևներ: Ուսադիրները` կարովի, ասեղնագործված ոսկեգույն թելերով: Տաբատը` բրդյա դեղնականաչավուն գործվածքից` 2 ներկարված

կողային գրպանով, հետևի մասում` 1 գրպան` կափույրով: Տաբատի առջևի մասում
տեղադրված է շղթա, իսկ կողքերին` 2 լայն (25մմ) և 1 նեղ (2մմ) կարմիր գունաժապավեններ.
6) կիտել` բրդյա գործվածքից, ամենօրյա ուսադիրներով և ազատթող փողքերով
տաբատ՝ դեղնականաչավուն բրդյա գործվածքից` մետաքսե աստառով, 2 ներկարված գրպան` կափույրներով, 2 վրադիր գրպան` կափույրներով, կրծքավանդակին` 2
ծոցագրպան, լանջափեշերին` ասեղնագործված տերևներ: Ուսադիրները` դեղնականաչավուն, աստղերը` ասեղնագործված: Տաբատը` դեղնականաչավուն բրդյա գործվածքից, 2 ներկարված կողային գրպանով, հետևի մասում` 1 գրպան` կափույրով:
Տաբատի առջևի մասում տեղադրված է շղթա, իսկ կողքերին` 2 լայն (25 մմ) և 1 նեղ
(2 մմ) կարմիր գունաժապավեններ.
7) բաճկոն (կուրտկա)` բրդյա գործվածքից, հանովի ուսադիրներով և ազատթող
փողքերով տաբատ՝ դեղնականաչավուն բրդյա գործվածքից, աստառը` մետաքսե,
առջևի մասում տեղադրված է շղթա, կրծքավանդակին` 2 վրադիր գրպան` կափույրներով, 2 ներկարված կողային գրպան (շղթայով): Բաճկոնի ուսերին տեղադրված են
ուսադիրների ամրակներ: Ուսադիրները` հանովի, դեղնականաչավուն, աստղերը`
ասեղնագործված: Տաբատը` դեղնականաչավուն բրդյա գործվածքից` 2 ներկարված
կողային գրպանով, հետևի մասում` 1 գրպան` կափույրով: Տաբատի առջևի մասում
տեղադրված է շղթա, իսկ կողքերին` 2 լայն (25 մմ) և 1 նեղ (2 մմ) կարմիր գունաժապավեններ.
8) դաշտային կոստյում` կեպիով, բամբակյա գունաքողարկված (կամուֆլյաժ)
գործվածքից՝ բամբակյա գործվածք` գունաքողարկված (կամուֆլյաժ) թելից, բաճկոնի
առջևի մասում տեղադրված է շղթա` 2 կոճգամով և կպչուն կոճկվածքով,
կրծքավանդակին` 2 վրադիր գրպան` կափույրներով և կոճգամներով, 2 ներկարված
կողային գրպանով: Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի
զինծառայողների դաշտային կոստյումի բաճկոնի աջ վրադիր գրպանի կափույրի
վերնամասում ամրացվում է կպչունակ՝ «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ԶՈՐՔԵՐ» գրառմամբ, իսկ
ձախ վրադիր գրպանի վերնամասում՝ կպչունակ՝ զինծառայողի արյան կարգի
գրառմամբ: Տաբատը` ուղիղ կարվածքով` 2 կողային գրպանով և հետևի մասում`
1 գրպանով, առջևի մասում տեղադրված է շղթա: Ուսադիրները` գունաքողարկված
(կամուֆլյաժ) թելից, աստղերը` ասեղնագործված.
9) ամառային թիկնոց (պլաշչ)` հանովի ուսադիրներով՝ անջրաթափանց
գործվածքից` դեղնականաչավուն, ներդիրը` հանովի, բրդյա գործվածքից, որն
ամրացվում է շղթայով: Գոտկատեղին ունի գոտի` իր ամրակներով: Մշակված է
2 կողային ներկարված գրպանով և 1 ծոցագրպանով.
10) թիկնոց-ուսնոց՝ անջրաթափանց դեղնականաչավուն գործվածքից, 2
կողային բացվածքով` ձեռքերի համար և գլխանոցով.
11) ձեռնոց` ամառային՝ հինգմատնյա, սպիտակ, գործվածքը` բամբակյա թելից.
12) ձեռնոց` աշնանային-գարնանային` հինգմատնյա, գործվածքը` խիտ
բամբակյա թելից.
13) ձեռնոց` ձմեռային` հինգմատնյա, երեսացուն` բնական սև կաշվից,
միջադիրը` ոչխարի բնական մորթուց կամ համանման.
14) ձմեռային դաշտային տաք կոստյում` այդերուկի աղվամազով, հանովի
ուսադիրներով՝ բամբակյա գործվածքից` գունաքողարկված (կամուֆլյաժ) թելից,
աստառը` մետաքսյա, բաճկոնը և տաբատը լցոնված են այդերուկի աղվամազով:
Բաճկոնի վրա տեղադրված են դիմային շղթա և 2 կողային ներկարված գրպան:
Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի զինծառայողների
ձմեռային դաշտային տաք կոստյումի բաճկոնի կրծքամասի աջ կողմում ամրացվում
է կպչունակ՝ «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ԶՈՐՔԵՐ» գրառմամբ, իսկ ձախ կողմում՝ կպչունակ՝
զինծառայողի արյան կարգի գրառմամբ: Տաբատի առջևի մասը մշակված է շղթայով և
2 կողային գրպանով: Բաճկոնի ուսերին առկա են ուսադիրների ամրակներ,
ուսադիրները` դեղնականաչավուն, աստղերը` ասեղնագործված.

15) ձմեռային դաշտային կոստյում` բամբակյա գունաքողարկված (կամուֆլյաժ)
գործվածքից, ոչխարի մորթուց կարված օձիքով, հանովի ուսադիրներով՝ բամբակյա
գործվածքից` գունաքողարկված (կամուֆլյաժ) թելից, տաք միջադիրով: Բաճկոնն
ունի 2 կողային ներկարված գրպան, 1 ծոցագրպան և գրպան` ատրճանակի համար:
Առջևի մասում տեղադրված է շղթա: Ազգային անվտանգության ծառայության
սահմանապահ զորքերի զինծառայողների ձմեռային դաշտային կոստյումի բաճկոնի
կրծքամասի աջ կողմում ամրացվում է կպչունակ՝ «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ԶՈՐՔԵՐ» գրառմամբ, իսկ ձախ կողմում՝ կպչունակ՝ զինծառայողի արյան կարգի գրառմամբ: Օձիքը`
հանովի, ոչխարի բնական մորթուց: Ուսադիրները` դեղնականաչավուն: Տաբատը
կարված է ուղիղ կարով, 2 կողային գրպանով, առջևի մասում տեղադրված է շղթա.
16) գարնանային-աշնանային կիսավերարկու` հանովի ուսադիրներով՝ անջրաթափանց դեղնականաչավուն գործվածքից, աստառը` մետաքսյա, տաք միջադիրով, 2
կողային ներկարված գրպանով և 1 ծոցագրպանով, գոտկատեղին ունի գոտի` իր
ամրակներով, լանջափեշերին` ասեղնագործված ոսկեգույն տերևներ: Ուսերին
տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ.
17) մորթե սև կիսաճտքավոր կոշիկ. երեսացուն` սև, բնական կաշվից,
միջադիրը` բնական մորթուց.
18) սև կոշիկ. երեսացուն` սև, բնական կաշվից.
19) բնական կաշվից (յուֆտե) ճտքավոր կոշիկ` մորթե ներդիրով՝ երկար
ճիտքերով, յուֆտից, բնական մորթուց կարված ներդիրով.
20) երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով՝ սպիտակ
բամբակյա գործվածքից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում` կոճակով, կափույրով և
շերտակարով վրադիր գրպաններով, ուղիղ գոտիով, կոճկվում է 8 կոճակով, ուսերին
տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը` երկար.
21) կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով՝ սպիտակ
բամբակյա գործվածքից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում` կոճակով, կափույրով և
շերտակարով վրադիր գրպաններով, ուղիղ գոտիով, կոճկվում է 8 կոճակով, ուսերին
տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը` կարճ.
22) երկարաթև դեղնականաչավուն վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով՝
դեղնականաչավուն բամբակյա գործվածքից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում` կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններով, ուղիղ գոտիով, կոճկվում է
8 կոճակով, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը` երկար.
23) կարճաթև դեղնականաչավուն վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով՝
դեղնականաչավուն բամբակյա գործվածքից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում`
կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններով, ուղիղ գոտիով, կոճկվում է 8 կոճակով, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը` կարճ.
24) սև փողկապ` սև կիսաբրդյա գործվածքից, օձիքի մասում` ռետինե
ժապավենով և ամրակով.
25) դեղնականաչավուն փողկապ՝ դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից,
օձիքի մասում` ռետինե ժապավենով և ամրակով.
26) դեղնականաչավուն կաշնե` դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից`
125սմ x 24սմ չափսի.
27) տոնական գոտի` Ազգային անվտանգության ծառայության խորհրդանիշի
պատկերով, ճարմանդով՝ ժապավենը ծիրանագույն սինթետիկ գործվածքից, մետաղյա ճարմանդը` Ազգային անվտանգության ծառայության խորհրդանիշի պատկերով.
28) կաշվե գոտի` ճարմանդով, բնական կաշվից` 50 մմ լայնությամբ, երկանցք,
մետաղյա ճարմանդով.
29) դաշտային կաշվե պայուսակ՝ բնական կաշվից, սահմանված ձևի.
30) թիկնոցի կաշեգոտի՝ օգտագործվում է թիկնոցը կրելու ժամանակ, բնական
կաշվից.
31) ուսկապ (աքսելբանտ)` 2 արույրե ծայրապանակով՝ ծիրանագույն լարահյուսվածքով:

3. ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՎԱԳ, ԿՐՏՍԵՐ
ՍՊԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ԱՎԱԳ ԵՆԹԱՍՊԱՅԱԿԱՆ ԿԱԶՄԵՐԻ ԿՈՉՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԱՐԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԸ
3. Ազգային անվտանգության մարմինների ավագ, կրտսեր սպայական և ավագ
ենթասպայական կազմերի կոչում ունեցող արական սեռի զինծառայողների
համազգեստը (ձև N 2, նկար 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 և 14) ներառում է`
1) ամենօրյա կիսաբրդյա գլխարկ` դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից,
կապույտ երիզով (ըստ նշանակության կարող է լինել նաև կանաչ երիզով), բաղկացած է սև լաքապատ գլխարկահովհարից: Գլխարկաբոլորքի վրա 2 փոքր մետաղյա
ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեզօծ զարդապարան (գոտի): Գլխարկաբոլորքի
վերևի և գագաթի միացման տեղով անցնում է 2 մմ լայնքով կապույտ մահուդից երիզ:
Ճակատային մասում ամրացվում է Ազգային անվտանգության ծառայության օվալաձև գլխարկանշանը (միայն սպայական կազմի զինծառայողների համար), գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է գլխարկանշան: Ազգային
անվտանգության մարմինների ավագ ենթասպայական կազմի զինծառայողների
ամենօրյա կիսաբրդյա գլխարկի վրա չի ամրացվում Ազգային անվտանգության
ծառայության օվալաձև գլխարկանշանը: Ազգային անվտանգության ծառայության
սահմանապահ զորքերի զինծառայողների գլխարկը կարվում է կանաչ մահուդից,
կարմիր երիզով, իսկ գլխարկաբոլորքը` սևակապտավուն մահուդից, կառուցվածքով
նման է վերը շարադրվածին.
2) ականջակալներով գլխարկ` բնական կարակուլից (գնդապետների համար)՝
մահուդից, բաղկացած է թասակից, ականջակալներից և ճակատային մասից (հովհար): Ականջակալները և հովհարը` մոխրագույն բնական կարակուլից: Թասակը` 4տապականի, հովհարի առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է գլխարկանշան.
3) ականջակալներով գլխարկ` ոչխարի մորթուց՝ մահուդից, բաղկացած է
թասակից, ականջակալներից և ճակատային մասից (հովհար): Ականջակալները և
հովհարը` ոչխարի մոխրագույն մորթուց: Թասակը` 4-տապականի, հովհարի առջևի
կենտրոնական մասում ամրացվում է գլխարկանշան.
4) ձմեռային դեղնականաչավուն վերարկու` ոչխարի մորթուց կարված օձիքով.
կառուցվածքով և ձևով նման է 2-րդ կետի 4-րդ ենթակետում նկարագրվածին` առանց
կարմիր երիզի, օձիքը կարված է ոչխարի մորթուց: Ուսադիրները` դեղնականաչավուն գործվածքից, կապույտ մակաշերտերով (ըստ նշանակության կարող են լինել
նաև կանաչ մակաշերտերով): «Գնդապետ» զինվորական կոչում ունեցող զինծառայողներին ձմեռային դեղնականաչավուն վերարկուն հատկացվում է կարակուլե
հանովի օձիքով.
5) կիտել` տոնական ուսադիրներով և ազատթող փողքերով տաբատ՝ երեսացուն` դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից, աստառը` մետաքսե կամ համանման: Կիտելին` 2 ներկարված գրպան` կափույրներով, 2 վրադիր գրպան` կափույրներով, կրծքավանդակին և 1 ծոցագրպան: Առջևի մասում մեկ գծով տեղադրված է 4
ոսկեգույն կոճակ: Ուսադիրները` ոսկեգույն, կապույտ մակաշերտերով (ըստ նշանակության կարող են լինել նաև կանաչ մակաշերտերով): Տաբատը` դեղնականաչավուն
կիսաբրդյա գործվածքից, գունաժապավենները` կապույտ մահուդից (ըստ նշանակության կարող է լինել նաև կանաչ մահուդից), 2 կողային ներկարված գրպան,
հետևի մասում` 1 գրպան` կափույրով, առջևի մասում` շղթա.
6) կիտել` ամենօրյա ուսադիրներով, և ազատթող փողքերով տաբատ՝ երեսացուն` դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից, աստառը` մետաքսե կամ համանման: Կիտելին` 2 ներկարված գրպան` կափույրներով, 2 վրադիր գրպան`
կափույրներով, կրծքավանդակին և 1 ծոցագրպան: Առջևի մասում մեկ գծով
տեղադրված է 4 ոսկեգույն կոճակ: Ուսադիրները` դեղնականաչավուն, կապույտ
մակաշերտերով (ըստ նշանակության կարող են լինել նաև կանաչ մակաշերտերով):

Տաբատը` դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից, գունաժապավենները`
կապույտ մահուդից (ըստ նշանակության կարող է լինել նաև կանաչ մահուդից), 2
կողային ներկարված գրպան, հետևի մասում` 1 գրպան` կափույրով, առջևի մասում`
շղթա.
7) բաճկոն` հանովի ուսադիրներով և ազատթող փողքերով տաբատ՝ երեսացուն` դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից, աստառը` մետաքսե կամ
համանման: Բաճկոնի առջևի մասում տեղադրված է շղթա, կրծքավանդակին` 2
վրադիր գրպան` կափույրներով, 2 ներկարված կողային գրպան (շղթայով): Բաճկոնի
ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ: Տաբատը` 2 կողային ներկարված
գրպանով, հետևի մասում` 1 գրպան` կափույրով, տաբատի առջևի մասում տեղադրված է շղթա, իսկ կողքերին` կապույտ մահուդե գունաժապավեններ (ըստ
նշանակության կարող են լինել նաև կանաչ մահուդից).
8) դաշտային կոստյում` կեպիով, բամբակյա գունաքողարկված (կամուֆլյաժ)
գործվածքից՝ բամբակյա գործվածք` գունաքողարկված (կամուֆլյաժ) թելից:
Բաճկոնը` միալանջ, կոճկվում է գաղտնի կոճկվածքով, միջադիրը` բիազ, 4 վրադիր
գրպան` կափույրներով, որոնցից երկուսը՝ կրծքամասում, իսկ երկուսը՝ կողային,
կիսածավալուն, ուսերին տեղադրված են ուսադիրներ` գունաքողարկված
(կամուֆլյաժ) թելից: Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ
զորքերի զինծառայողների դաշտային կոստյումի բաճկոնի կրծքամասի աջ վրադիր
գրպանի կափույրի վերնամասում ամրացվում է կպչունակ՝ «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ
ԶՈՐՔԵՐ» գրառմամբ, իսկ ձախ վրադիր գրպանի վերնամասում՝ կպչունակ՝ զինծառայողի արյան կարգի գրառմամբ: Տաբատը` բամբակյա գործվածքից` գունաքողարկված (կամուֆլյաժ) թելից, 2 ներկարված կողային գրպան, հետևի մասում` 1
ներկարված գրպան` կափույրով, առջևի մասը` շղթայով: Կեպին՝ կոշտ հովհարով,
միջնամասով, կողամասերով և հատակով, ներսից՝ բիազ գործվածքով մշակված:
Թույլատրվում է կեպիի փոխարեն կրել կանաչ բերետ` ըստ նշանակության.
9) ամառային թիկնոց` հանովի ուսադիրներով, անջրաթափանց գործվածքից,
ներդիրը` տաք, հանովի, որն ամրացվում է շղթայով: Գոտկատեղին ունի գոտի` իր
ամրակներով, 2 կողային ներկարված գրպան և 1 ծոցագրպան: Ուսերին տեղադրված
են ուսադիրների ամրակներ.
10) թիկնոց-ուսնոց. կառուցվածքով և ձևով նման է 2-րդ կետի 10-րդ
ենթակետում նկարագրվածին.
11) ձմեռային կոստյում` արհեստական մորթե օձիքով՝ բամբակյա գործվածք`
գունաքողարկված (կամուֆլյաժ) թելից, տաք ներդիրով, բաճկոնն ունի 2 ներկարված
կողային թեք գրպաններ, 2 վրադիր գրպաններ՝ կրծքամասում, 1 ծոցագրպան և
ծոցագրպան` ատրճանակի համար: Ազգային անվտանգության ծառայության
սահմանապահ զորքերի զինծառայողների ձմեռային կոստյումի բաճկոնի
կրծքամասի աջ վրադիր գրպանի կափույրի վերնամասում ամրացվում է կպչունակ՝
«ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ԶՈՐՔԵՐ» գրառմամբ, իսկ ձախ վրադիր գրպանի վերնամասում՝
կպչունակ՝ զինծառայողի արյան կարգի գրառմամբ: Առջևի մասում տեղադրված է
շղթա: Օձիքը` հանովի, արհեստական մորթուց: Տաբատը կարված է ուղիղ կարով,
2 կողային գրպանով, առջևի մասում տեղադրված է շղթա.
12) գարնանային-աշնանային կիսավերարկու` հանովի ուսադիրներով,
դեղնականաչավուն գործվածքից, տաք միջադիրով, 2 ներկարված կողային գրպանով,
1 ծոցագրպանով, ունի գոտի` իր ամրակներով: Ուսերին տեղադրված են
ուսադիրների ամրակներ.
13) կիսաճտքավոր կոշիկ՝ կարված սև, բնական կաշվից, միջադիրը` բիազ կամ
համանման.
14) կոշիկ՝ կարված է սև, բնական կաշվից.
15) երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով՝ սպիտակ
բամբակյա գործվածքից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում` կոճակով, կափույրով և

շերտակարով վրադիր գրպաններ, ուղիղ գոտիով, կոճկվում է 8 կոճակով, ուսերին
տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը` երկար.
16) կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով՝ սպիտակ
բամբակյա գործվածքից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում` կոճակով, կափույրով և
շերտակարով վրադիր գրպաններ, ուղիղ գոտիով, կոճկվում է 8 կոճակով, ուսերին
տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը` կարճ.
17) երկարաթև դեղնականաչավուն վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով՝
դեղնականաչավուն բամբակյա գործվածքից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում`
կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, ուղիղ գոտիով, կոճկվում է
8 կոճակով, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը` երկար.
18) կարճաթև դեղնականաչավուն վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով՝
դեղնականաչավուն բամբակյա գործվածքից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում`
կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, ուղիղ գոտիով, կոճկվում է
8 կոճակով, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը` կարճ.
19) սև փողկապ` կիսաբրդյա գործվածքից, օձիքի մասը` ռետինե ժապավենով և
ամրակով.
20) դեղնականաչավուն փողկապ՝ կիսաբրդյա գործվածքից, օձիքի մասը`
ռետինե ժապավենով և ամրակով.
21) կաշնե՝ դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից` 125սմ x 24սմ չափսի.
22) մարմնահագի տրիկոտաժե սպիտակեղեն. գործվածքը` բամբակյա թելից.
23) բամբակյա կիսագուլպա. գործվածքը` բամբակյա թելից.
24) կիսաբրդյա կիսագուլպա. գործվածքը` կիսաբրդյա թելից.
25) բրդյա հինգմատնյա ձեռնոց՝ խիտ բրդյա գործվածքից.
26) գոտկատեղի կաշեգոտի՝ բնական կաշվից, 50մմ լայնությամբ, երկանցք,
մետաղյա ճարմանդով.
27) թիկնոցի կաշեգոտի. օգտագործվում է թիկնոցը կրելու ժամանակ, բնական
կաշվից.
28) դաշտային կաշվե պայուսակ՝ բնական կաշվից, սահմանված ձևով:
4. ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՎԱԳ, ԿՐՏՍԵՐ
ՍՊԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ԱՎԱԳ ԵՆԹԱՍՊԱՅԱԿԱՆ ԿԱԶՄԵՐԻ ԿՈՉՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԻԳԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԸ
4. Ազգային անվտանգության մարմինների իգական սեռի զինծառայողների
համազգեստը (ձև N 3, նկար 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8) ներառում է`
1) բրդյա պիլոտկա՝ դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից` կապույտ
մահուդե երիզով (ըստ նշանակության կարող է լինել նաև կանաչ երիզով),
գլխարկանշանով.
2) ականջակալներով գլխարկ` ոչխարի մորթուց. կառուցվածքով և ձևով նման է
3-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նկարագրվածին.
3) ձմեռային վերարկու. կառուցվածքով և ձևով նման է 3-րդ կետի 4-րդ
ենթակետում նկարագրվածին.
4) կիտել` տոնական ուսադիրներով և կիսաշրջազգեստ՝ դեղնականաչավուն
կիսաբրդյա գործվածքից, 2 կողային ներկարված գրպան` կափույրներով, 1 ներկարված գրպան` առանց կափույրի` կրծքային մասում, և կիսաշրջազգեստ: Ուսադիրները` ոսկեգույն կապույտ մակաշերտով (ըստ նշանակության կարող են լինել
նաև կանաչ մակաշերտով): Կիտելի առջևի մասում մեկ շարքով տեղադրված է 3
ոսկեգույն կոճակ.
5) կիտել` ամենօրյա ուսադիրներով, և կիսաշրջազգեստ՝ դեղնականաչավուն
կիսաբրդյա գործվածքից 2 կողային ներկարված գրպան` կափույրներով, 1
ներկարված գրպան` առանց կափույրի` կրծքային մասում, և կիսաշրջազգեստ:
Ուսադիրները` ոսկեգույն կապույտ մակաշերտով (ըստ նշանակության կարող են

լինել նաև կանաչ մակաշերտով): Կիտելի առջևի մասում մեկ շարքով տեղադրված է 3
ոսկեգույն կոճակ.
6) կանացի ամառային վերարկու՝ դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից,
ձևվածքն ունի կիսանստած ուրվագիծ, աջ լանջափեշը` 4 կոճկվող գաղտնակար
հանգույցով, լանջափեշերն ունեն կողքի կարվածքներ: Աստառը` մետաքսե, ձախ
կողմում ունի ծոցագրպան, ուսադիրները` հանովի.
7) թիկնոց-ուսնոց՝ կառուցվածքով և ձևով նման է 2-րդ կետի 10-րդ ենթակետում
նկարագրվածին.
8) կիտել, տաբատ կամ կիսաշրջազգեստ և կեպի` գունաքողարկված
(կամուֆլյաժ) գործվածքից` բամբակյա գործվածք` գունաքողարկված (կամուֆլյաժ)
թելից: Բաճկոնի առջևի մասը` գաղտնի կոճվածքով, միջադիրը` բիազ, 2 վրադիր
գրպան` կափույրներով և 2 ներկարված կողային գրպան, ուսերին տեղադրված են
ուսադիրներ` գունաքողարկված (կամուֆլյաժ) թելից: Ազգային անվտանգության
ծառայության սահմանապահ զորքերի զինծառայողների կիտելի աջ վրադիր գրպանի
կափույրի վերնամասում ամրացվում է կպչունակ՝ «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ԶՈՐՔԵՐ»
գրառմամբ, իսկ ձախ վրադիր գրպանի վերնամասում՝ կպչունակ՝ զինծառայողի
արյան կարգի գրառմամբ: Տաբատ կամ կիսաշրջազգեստ` գունաքողարկված
(կամուֆլյաժ) թելից.
9) ձմեռային կոստյում` արհեստական մորթե օձիքով. կառուցվածքով և ձևով
նման է 3-րդ կետի 11-րդ ենթակետում նկարագրվածին.
10) կիսաճտքավոր կոշիկ՝ սև կաշվից. երեսամասը` ամբողջական
առաջամասով.
11) կանացի կոշիկ՝ սև բնական կաշվից. երեսամասը` ամբողջական
առաջամասով.
12) երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով՝ սպիտակ
բամբակյա գործվածքից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում` կոճակով, կափույրով և
շերտակարով վրադիր գրպաններ, ուղիղ գոտիով, կոճկվում է 8 կոճակով, ուսերին
տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը` երկար.
13) երկարաթև դեղնականաչավուն վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով՝
դեղնականաչավուն բամբակյա գործվածքից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում`
կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, ուղիղ գոտիով, կոճկվում է
8 կոճակով, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը` երկար.
14) կարճաթև դեղնականաչավուն վերնաշապիկ` հանովի ուսադիրներով՝
դեղնականաչավուն բամբակյա գործվածքից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում`
կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, ուղիղ գոտիով, կոճկվում է
8 կոճակով, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը` կարճ.
15) սև փողկապ` սև կիսաբրդյա գործվածքից, օձիքի մասը` ռետինե
ժապավենով և ամրակով.
16) դեղնականաչավուն փողկապ՝ դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից,
օձիքի մասը` ռետինե ժապավենով և ամրակով.
17) կանացի ներքնազգեստ՝ բամբակյա գործվածքից.
18) կաշվե գոտի՝ բնական կաշվից, 50 մմ լայնությամբ, երկանցք, մետաղյա
ճարմանդով.
19) թիկնոց-ուսնոցի կաշեգոտի՝ բնական կաշվից. օգտագործվում է թիկնոցը
կրելու ժամանակ:

5. ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ
ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆՈՂ ԿՐՏՍԵՐ ԵՆԹԱՍՊԱՅԱԿԱՆ ԵՎ
ՇԱՐՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԵՐԻ ԿՈՉՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԿՐՏՍԵՐ
ԵՆԹԱՍՊԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ՇԱՐՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԵՐԻ ԿՈՉՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԸ
5. Ազգային անվտանգության մարմիններում պարտադիր ժամկետային
զինվորական ծառայություն անցնող կրտսեր ենթասպայական և շարքային կազմերի
կոչում ունեցող, ինչպես նաև կրտսեր ենթասպայական ու շարքային կազմերի կոչում
ունեցող պայմանագրային զինծառայողների համազգեստը (ձև N 4, նկար 1 և 2)
ներառում է`
1) ականջակալներով գլխարկ` արհեստական մորթուց՝ մահուդից, բաղկացած է
թասակից, ականջակալներից և ճակատային մասից (հովհար): Ականջակալները և
հովհարը` արհեստական մոխրագույն մորթուց: Թասակը` 4-տապականի, հովհարի
առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է գլխարկանշան.
2) ձմեռային կոստյում (բաճկոն և տաբատ)` բամբակյա, գունաքողարկված
(կամուֆլյաժ) գործվածքից՝ բամբակյա գործվածք` գունաքողարկված (կամուֆլյաժ)
թելից, տաք միջադիրով, աստառը` բիազ, օձիքը` հանովի, արհեստական մորթուց:
Բաճկոնն ունի 2 վրադիր գրպան` կրծքավանդակին, 2 ներկարված կողային գրպան և
2 գրպան` թևքերին: Գրպանները կափույրներով են: Ազգային անվտանգության
ծառայության սահմանապահ զորքերի զինծառայողների բաճկոնի կրծքավանդակի
աջ վրադիր գրպանի կափույրի վերնամասում ամրացվում է կպչունակ՝
«ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ԶՈՐՔԵՐ» գրառմամբ, իսկ ձախ վրադիր գրպանի վերնամասում՝
կպչունակ՝ զինծառայողի արյան կարգի գրառմամբ: Տաբատն ունի 2 ներկարված
կողային գրպան և 2 վրադիր կողային գրպան` ազդրային մասում, ծնկամասը`
երկտակ կարվածք, առջևի մասը՝ կոճվածքով.
3) ամառային կոստյում (բաճկոն և տաբատ)` կեպիով, բամբակյա
գունաքողարկված
(կամուֆլյաժ)
գործվածքից՝
բամբակյա
գործվածքից`
գունաքողարկված (կամուֆլյաժ) թելից, բաճկոնը` 2 գրպանով` կափույրով` ներքևի
մասում և կափույրով 2 գրպան` կրծքավանդակին, թևքերի վրա տեղադրված են
կափույրով 2 գրպան: Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ
զորքերի զինծառայողների բաճկոնի կրծքավանդակի աջ գրպանի կափույրի
վերնամասում ամրացվում է կպչունակ՝ «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ԶՈՐՔԵՐ» գրառմամբ, իսկ
ձախ գրպանի վերնամասում՝ կպչունակ՝ զինծառայողի արյան կարգի գրառմամբ:
Տաբատն ունի 2 ներկարված կողային գրպան և 2 վրադիր կողային գրպան`
ազդրային մասում, ծնկամասը` երկտակ կարվածք, առջևի մասում` շղթա: Կեպին՝
կոշտ հովհարով, միջնամասով, կողամասերով և հատակով, ներսից՝ բիազ
գործվածքով մշակված: Թույլատրվում է կեպիի փոխարեն կրել կանաչ բերետ` ըստ
նշանակության.
4) արհեստական կաշվից (կիրզե) երկարաճիտ կոշիկ՝ կարված կիրզից,
երկարաճիտ.
5) բոթաս. կլասիկ մոդել՝ կարված բնական, փափուկ սև կաշվից.
6) զորանոցային հողաթափ՝ պատրաստված էթիլեն-վինիլացետատից,
ամբողջական, միաձույլ.
7) բամբակյա շապիկ՝ բամբակյա դեղնականաչավուն գործվածքից.
8) բամբակյա կիսավարտիք՝ բամբակյա սև գործվածքից.
9) բամբակյա վաֆլե սրբիչ՝ բամբակյա վաֆլե նման գործվածքից.
10) թաշկինակ՝ բամբակյա գործվածքից.
11) բամբակյա ենթաօձիք՝ բամբակյա գործվածքից.
12) ամառային ոտքի փաթաթան. գործվածքը` բամբակյա թելից, 0.9մ x 0.3մ
չափսի.
13) բամբակյա կիսագուլպա. գործվածքը` բամբակյա թելից.

14) տաք ներքնաշապիկ՝ բամբակյա դեղնականաչավուն գործվածքից (ներսի
մասը խավով).
15) տաք վարտիք՝ բամբակյա դեղնականաչավուն գործվածքից (ներսի մասը
խավով).
16) ձմեռային ոտքի փաթաթան. գործվածքը՝ խիտ բամբակյա թելից, 0.9մ x 0.3մ
չափսի.
17) բրդյա կիսագուլպա. գործվածքը` բրդյա թելից.
18) բամբակյա հինգմատնյա ձեռնոց. գործվածքը` խիտ, ֆլիզ տեսակի,
դեղնականաչավուն.
19) բամբակյա
երկմատնյա ձեռնոց՝ երեսամասը գունաքողարկված
(կամուֆլյաժ) խիտ բամբակյա գործվածքից, ափամասը՝ պինդ անջրաթափանց
գործվածքից, արհեստական մորթե ներդիրով.
20) ճարմանդով գոտեփոկ՝ արհեստական դեղնականաչավուն թելից, գործված
տիսմայից՝ 5.5սմ լայնությամբ և 3.5 մմ հաստությամբ.
21) տաբատի գոտի՝ արհեստական դեղնականաչավուն թելից, գործված
տիսմայից՝ 3սմ լայնությամբ, երիզահանգույցը` մետաղյա ճարմանդով:
6. ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ
ՎՐԱ ՇՔԱՆՇԱՆՆԵՐԻ, ՄԵԴԱԼՆԵՐԻ, ՊԱՐԳԵՎԱՆՇԱՆՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ
ԺԱՊԱՎԵՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
6. Ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողի համազգեստի վրա
շքանշանները, մեդալները, պարգևանշանները, դրանց ժապավենները և այլ
տարբերանշանները տեղադրվում են համաձայն ձև N 5-ի (նկար 1, 2, 3 և 4):

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Ձև N 1

Նկ. 1
Ամառային տոնական համազգեստ`
շարքում, բարձրագույն սպայական
կազմի կոչում ունեցող արական սեռի
զինծառայողների համար

Նկ. 2
Ամառային տոնական համազգեստ`
շարքից դուրս, բարձրագույն սպայական
կազմի կոչում ունեցող արական սեռի
զինծառայողների համար

Նկ. 3
Ձմեռային ամենօրյա համազգեստ
(վերարկուով)` բարձրագույն սպայական
կազմի կոչում ունեցող արական սեռի
զինծառայողների համար

Նկ. 4
Ամառային ամենօրյա համազգեստ
(թիկնոցով)` բարձրագույն սպայական
կազմի կոչում ունեցող արական սեռի
զինծառայողների համար

Նկ. 5
Ամառային ամենօրյա համազգեստ
(կիսասեզոնային բաճկոնով)` բարձրագույն
սպայական կազմի կոչում ունեցող արական
սեռի զինծառայողների համար

Նկ. 6
Ամառային ամենօրյա համազգեստ՝
բարձրագույն սպայական կազմի
կոչում ունեցող արական սեռի
զինծառայողների համար

Նկ. 7
Ամառային ամենօրյա համազգեստ՝
շարքից դուրս (բաճկոնով),
բարձրագույն սպայական կազմի
կոչում ունեցող արական սեռի
զինծառայողների համար

Նկ. 8
Ամառային տոնական համազգեստ
(երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկով)՝
բարձրագույն սպայական կազմի կոչում
ունեցող արական սեռի զինծառայողների
համար

Նկ. 9
Ամառային տոնական համազգեստ
(կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկով)`
բարձրագույն սպայական կազմի կոչում
ունեցող արական սեռի զինծառայողների
համար, 25°C-ից բարձրի դեպքում

Նկ. 10
Ամառային ամենօրյա համազգեստ
(երկարաթև վերնաշապիկով)՝ բարձրագույն սպայական կազմիկոչում ունեցող
արական սեռի զինծառայողների
համար, մինչև 25°C

Նկ. 11
Ամառային ամենօրյա համազգեստ
(կարճաթև վերնաշապիկով)`
բարձրագույն սպայական կազմի կոչում
ունեցող արական սեռի զինծառայողների
համար, 25°C-ից բարձրի դեպքում

Նկ. 12
Ձմեռային դաշտային համազգեստ՝
բարձրագույն սպայական կազմի
կոչում ունեցող արական սեռի
զինծառայողների համար

Նկ. 13
Ամառային դաշտային համազգեստ՝
բարձրագույն սպայական կազմի
կոչում ունեցող արական սեռի
զինծառայողների համար

Ձև N 2

Նկ. 1
Ամառային տոնական համազգեստ
ավագ, կրտսեր սպայական և ավագ
ենթասպայական կազմերի կոչում
ունեցող արական սեռի
զինծառայողների համար

Նկ. 2
Նկ. 3
Ձմեռային ամենօրյա համազգեստ
Ձմեռային ամենօրյա համազգեստ (վերար(վերարկուով)` շարքում, ավագ, կրտսեր
կուով)` շարքից դուրս, ավագ, կրտսեր
սպայական և ավագ ենթասպայական
սպայական և ավագ ենթասպայական
կազմերի կոչում ունեցող արական սեռի կազմերի կոչում ունեցող արական սեռի
զինծառայողների համար
զինծառայողների համար

Նկ. 4
Ամառային ամենօրյա համազգեստ(կիսասեզոնային բաճկոնով)`
ավագ, կրտսեր սպայական և ավագ
ենթասպայական կազմերի կոչում
ունեցող արական սեռի
զինծառայողների համար

Նկ. 5
Ամառային ամենօրյա համազգեստ
(թիկնոցով)` շարքից դուրս, ավագ,
կրտսեր սպայական և ավագ
ենթասպայական կազմերի կոչում
ունեցող արական սեռի
զինծառայողների համար

Նկ. 6
Ամառային ամենօրյա համազգեստ`
շարքում, ավագ, կրտսեր սպայական և
ավագ ենթասպայական կազմերի
կոչում ունեցող արական սեռի
զինծառայողների համար

Նկ. 7
Ամառային ամենօրյա համազգեստ`
շարքից դուրս, ավագ, կրտսեր
սպայական և ավագ ենթասպայական
կազմերի կոչում ունեցող արական սեռի
զինծառայողների համար

Նկ. 8
Ամառային ամենօրյա համազգեստ (բաճկոնով)`
շարքից դուրս, ավագ, կրտսեր սպայական և
ավագ ենթասպայական կազմերի կոչում ունեցող
արական սեռի զինծառայողների համար

Նկ. 9
Նկ. 10
Ամառային տոնական համազգեստ
Ամառային տոնական համազգեստ
(երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկով)՝
(կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկով)`
ավագ, կրտսեր սպայական և ավագ
ավագ, կրտսեր սպայական և ավագ
ենթասպայական կազմերի կոչում
ենթասպայական կազմերի կոչում ունեցող
ունեցող արական սեռի
արական սեռի զինծառայողների համար,
զինծառայողների համար
25°C-ից բարձրի դեպքում

Նկ. 11
Ամառային ամենօրյա համազգեստ
(երկարաթև վերնաշապիկով)՝ ավագ,
կրտսեր սպայական և ավագ
ենթասպայական կազմերի կոչում
ունեցող արական սեռի
զինծառայողների համար

Նկ. 12
Ամառային ամենօրյա համազգեստ
(կարճաթև վերնաշապիկով)` ավագ,
կրտսեր սպայական և ավագ
ենթասպայական կազմերի կոչում ունեցող
արական սեռի զինծառայողների համար,
25°C-ից բարձրի դեպքում

Նկ. 13
Ձմեռային դաշտային
համազգեստ՝ ավագ, կրտսեր
սպայական և ավագ ենթասպայական
կազմերի կոչում ունեցող արական սեռի
զինծառայողների համար

Նկ. 14
Ամառային դաշտային համազգեստ՝
ավագ, կրտսեր սպայական և ավագ
ենթասպայական կազմերի կոչում
ունեցող արական սեռի
զինծառայողների համար

Ձև N 3

Նկ. 1
Ամառային ամենօրյա համազգեստ՝
իգական սեռի զինծառայողների
համար

Նկ. 2
Ամառային ամենօրյա համազգեստ
(կիսասեզոնային վերարկուով)՝ իգական
սեռի զինծառայողների համար

Նկ. 3
Ամառային տոնական համազգեստ
(երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկով)՝
իգական սեռի զինծառայողների համար

Նկ. 4
Ամառային ամենօրյա համազգեստ
(երկարաթև վերնաշապիկով)՝ իգական
սեռի զինծառայողների համար

Նկ. 5
Ամառային տոնական համազգեստ
(կարճաթև վերնաշապիկով)՝ իգական
սեռի զինծառայողների համար, 25°C-ից
բարձրի դեպքում

Նկ. 6
Ամառային ամենօրյա համազգեստ
(կարճաթև վերնաշապիկով)՝
իգական սեռի զինծառայողների
համար, մինչև 25°C

Նկ. 7
Ձմեռային դաշտային համազգեստ՝
իգական սեռի զինծառայողների
համար

Նկ. 8
Ամառային դաշտային համազգեստ՝
իգական սեռի զինծառայողների
համար

Ձև N 4

Նկ. 1
Ձմեռային դաշտային համազգեստ՝
պարտադիր ժամկետային զինվորական
ծառայություն անցնող կրտսեր
ենթասպայական և շարքային կազմերի
կոչում ունեցող, ինչպես նաև կրտսեր
ենթասպայական ու շարքային կազմերի
կոչում ունեցող պայմանագրային
զինծառայողների համար

Նկ. 2
Ամառային դաշտային համազգեստ՝
պարտադիր ժամկետային զինվորական
ծառայություն անցնող կրտսեր
ենթասպայական և շարքային կազմերի
կոչում ունեցող, ինչպես նաև կրտսեր
ենթասպայական ու շարքային կազմերի
կոչում ունեցող պայմանագրային
զինծառայողների համար

Ձև N 5

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի մայիսի 2-ի N 323-Ն որոշման
ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ

1. Ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների տարբերանշաններն
են.
1) թևքանշաններ` Ազգային անվտանգության ծառայության խորհրդանիշի
պատկերով` 9.5սմ x 8սմ, կապույտ կամ կանաչ ֆոնի վրա (Ազգային անվտանգության
ծառայության սահմանապահ զորքերի համար), (ձև 1, նկար 1 և 2): Թույլատրվում է
թևքանշանի գրառումները կատարել հապավումով.
2) խորհրդանշաններ` 2.3սմ x 2.0սմ, ոսկեգույն կամ կանաչ (դաշտային հանդերձանքի համար)` ալյումինե համաձուլվածքից (ձև 2, նկար 1, 2, 3, 4, 5 և 6).
3) գոտեփոկի ճարմանդ` ուղղանկյուն, 7.5սմ x 5.4սմ, արույրե (ձև 3, նկար 1).
4) տոնական գոտու ճարմանդ` օվալաձև, 6.5սմ x 5.0սմ, արույրե՝ Ազգային անվտանգության ծառայության խորհրդանիշի պատկերով (ձև 4, նկար 1).
5) գլխարկանշաններ (ձև 5, նկար 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7), այդ թվում՝ օվալաձև
գլխարկանշան` 4.5սմ x 3.5սմ, կանաչ, ալյումինե համաձուլվածքից (ձև 5, նկար 8).
6) ուսադիրներ.
ա. տոնական՝ ոսկեգույն դաշտով, կապույտ կամ կանաչ մակաշերտերով (ըստ
նշանակության) (ձև 6, նկար 1, 2 և 3), սպիտակ վերնաշապիկի համար` սպիտակ
դաշտով, կապույտ կամ կանաչ մակաշերտերով (ըստ նշանակության) (ձև 6, նկար 4, 5,
6 և 7),
բ. ամենօրյա` դեղնականաչավուն դաշտով, կապույտ կամ կանաչ մակաշերտերով
(ըստ նշանակության) (ձև 6, նկար 8, 9, 10, 11, 12 և 13 ),
գ. դաշտային՝ (ձև 6, նկար 14, 15, 16, 17, 18, 19 և 20).
7) վիրավորվածության թվաքանակի նշաններ (ձև 7, նկար 1, 2, 3, 4, 5 և 6).
8) այլ տարբերանշաններ (ձև 8, նկար 1, 2, 3, 4 և 5):
2. Ազգային անվտանգության մարմինների սպայական և ավագ ենթասպայական
կազմերի կոչում ունեցող զինծառայողների ուսադիրների վրա աստղերը տեղադրվում
են համաձայն N 1 աղյուսակի և ձև 9-ի (նկար 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7):
3. Ազգային անվտանգության մարմինների կրտսեր ենթասպայական և շարքային
կազմերի կոչում ունեցող զինծառայողների ուսադիրների (դեղնագույն կամ պաշտպանական ժապավենների, գալունների) երկայնակի առանցքային գծերի վրա տարբերանշանները կարվում են համաձայն N 2 աղյուսակի և ձև 10-ի (նկար 1, 2, 3 և 4):

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա.ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Ձև N 1

Նկ.1

նկ.2

Ձև N 2

Ձև N 3

Ձև N 4

Ձև N 5

Ձև N 6

Ձև N 7

Ձև N 8

Աղյուսակ N 1
Զինվորական
կոչումը

Գեներալ-լեյտենանտ
Գեներալ-մայոր
Գնդապետ
Փոխգնդապետ
Մայոր
Կապիտան
Ավագ լեյտենանտ
Լեյտենանտ
Ավագ ենթասպա
Ենթասպա

Աստղերի
թիվը ուսադիրների
վրա
2
1
3
2
1
4
3
2
3
2

Աստղերի
Տարածությունն
Ուսադիրների երկարուտրամաուսադիրի ներքևի
թյամբ աստղերի կենտգիծը (մմ) եզրից մինչև 1-ին աս- րոնների միջև ընկած
տղի կենտրոնը (մմ)
տարածությունը (մմ)
22
22
22
22
22
13
13
13
13
13

25
45
25
25
45
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25

Աղյուսակ N 2
Զինվորական
կոչումը

30 մմ ժապա- 10 մմ ժապավենների թիվը վենների թիվը
ուսադիրների ուսադիրների
վրա
վրա
Ավագ
1
Ավագ սերժանտ
1
Սերժանտ
3
Կրտսեր սերժանտ
2
Եֆրեյտոր
1

Տարածությունն
Ուսադիրների երկարուուսադիրի ներքևի
թյամբ ժապավենների
եզրից մինչև 1-ին միջև ընկած տարածուժապավենը (մմ)
թյունը (մմ)
45
45
1.0
45
1.0
45
1.0

Ձև N 9

Ձև N 10

