
Հավելված N 1 
Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի փետրվարի 5-ի N 57-Ն որոշման 

  
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

«ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 

  
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  
1. «Բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամը 

(այսուհետ` հիմնադրամ) կամավոր գույքային վճարների հիման վրա ստեղծված և անդամություն 
չունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություն է: 

2. Հիմնադրամը հանդիսանում է «Ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամի 

իրավահաջորդը՝ միացման պայմանագրի և փոխանցման ակտի համաձայն: 
3. Հիմնադրամը ստեղծվել է Քաղաքացիական օրենսգրքի, «Հիմնադրամների մասին» 

օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) պահանջներին համապատասխան։ Հիմնադրամն իր գործունեության 
ընթացքում ղեկավարվում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի 
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և սույն կանոնադրությամբ: 

4. Հիմնադրամի հիմնադիրն է Արցախի Հանրապետությունը` ի դեմս Արցախի 
Հանրապետության կառավարության: Հիմնադրի անունից հանդես եկող պետական 
կառավարման լիազոր մարմինն է Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի 
կառավարության գործերի կառավարչությունը: 

5. Հիմնադրամի լրիվ անվանումն է` 
հայերեն՝ «Բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» 

հիմնադրամ, 
ռուսերեն՝ Фонд «Центр высоких технологий и стратегического планирования», 
անգլերեն՝ «High technologies and strategic planning center» fund: 
6. Հիմնադրամի գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, ք. Ստեփանակերտ, Կամո 

4: 
7. Հիմնադրամի գործունեության ժամկետը` անժամկետ է: 
8. Հիմնադրամի շահառուներն են ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք: 
  

2. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

  
9. Հիմնադրամի գործունեության նպատակներն ու խնդիրներն են` 
1) Արցախի Հանրապետության երկարաժամկետ անվտանգությունը, հասարակության 

բարեկեցությունը պահպանելը և զարգացնելը, Արցախի կայուն զարգացմանը նպաստելը, 
ազգային արժեքները պահպանելը և աշխարհաքաղաքական տարբեր իրավիճակներում 
Արցախը անխոցելի դարձնելը. 

2) Ռազմավարական պլանավորման համակարգ ստեղծելը, որը հնարավորություն կտա 

սահմանել Արցախի Հանրապետության ցանկալի ապագան և դրան հասնելու մեխանիզմները, 
սահմանելու առաջնահերթությունները, երկրում առկա մարդկային կարողությունները և դրանց 
զարգացումը. 

3) համախմբման մշակույթ ստեղծելը՝ տարբեր իրավիճակներում երկրում առկա 
հնարավորությունները նույնաժամանակ համակարգելու, 
կարևոր ռազմավարական նշանակության հարցերում քաղաքական կայունության համակարգ 

ստեղծելու համար՝ հանուն ազգային նպատակների. 
4) Արցախի Հանրապետության կառավարությանն աջակցություն ցուցաբերելը՝ միջազգային 

մշակութային կապերի հաստատման և ընդլայնման, սփյուռքի ներուժի համախմբման հարցում. 
5) Արցախի Հանրապետության կառավարությանն աջակցություն ցուցաբերելը՝ միջազգային 

հարաբերություններում և տարբեր հարթակներում ձևավորելով Արցախի ազգային բրենդ. 
6) հակամարտությունների կառավարման և բանակցային ռազմավարության ոլորտներում 

հետազոտություններ իրականացնելը. 
7) Արցախի Հանրապետության կառավարությանն աջակցություն ցուցաբերելը` տարբեր 

ոլորտներում ռազմավարական տեսլականի և ռազմավարության պլանավորման հարցում. 

8) Արցախի Հանրապետության կառավարության համար ռազմավարական հայեցակարգեր 

կամ ծրագրեր մշակելը, մշակման գործընթացը համակարգելը և դրանց իրականացմանն 
աջակցելը. 



9) Արցախի Հանրապետության կառավարության և Արցախի Հանրապետության 

բնակչության հետ քննարկումների, հանդիպումների միջոցով ռազմավարական պլանավորման 

վերաբերյալ հաղորդակցություն ապահովելը. 
10) Արցախի Հանրապետության կառավարությանն աջակցելը տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ներդրման, կառավարման ավտոմատացմանն ուղղված էլեկտրոնային 
տեղեկատվական համակարգերի նախագծման, պատրաստման (ծրագրավորում), ներդնելու և 
համապատասխան մասնագետների պատրաստման, վերապատրաստման հարցում. 

11) տեղեկատվական ոլորտի կազմակերպություններին համապատասխան 
ենթակառուցվածքներով հագեցված աշխատանքային և գրասենյակային տարածքներ, 
կոնֆերանս դահլիճներ տրամադրելը՝ համապատասխան աշխատանքների, 
խորհրդակցությունների, սեմինարների և ժողովների անցկացման համար, համապատասխան 
լաբորատոր պայմաններով ապահովելը՝ հետազոտական աշխատանքների կատարման համար. 

12) ներդրումային ծրագրերի նախագծմանն, մշակմանն և ընթացիկ սպասարկմանն 
աջակցություն ցուցաբերելը՝ տեղական և միջազգային ներդրումների համար. 

13) արտաքին տնտեսական գործունեությունը խթանելը, օտարերկրյա ներդրողների և 
հնարավոր գործընկերների միջև գործարար կապեր ստեղծելը. 

14) հիմնադրամին ներկայացվող ծրագրերը փորձաքննելը և հաստատելը, դրանց 
իրականացման աշխատանքները ֆինանսավորելը, կապալառուներ և խորհրդատուներ (նաև 
գործակալներ և այլ միջնորդներ) ընտրելը. 

15) խորհրդատվական և մեթոդաբանական օգնության և զարգացման հաջողակ մոդելներ 
մշակելը, և դրանք տնտեսավարող սուբյեկտներին տրամադրելը. 

16) նպատակային դրամաշնորհներ տրամադրելը՝ սեփական և ներգրավված 
(հովանավորչական, մարդասիրական և այլ) միջոցներով ՝ առանձին ծրագրերի գծով. 

17) բիզնեսի զարգացման համար ոլորտի կազմակերպություններին աջակցելը ՝ հետևյալ 
ուղղություններով. 

ա. ֆինանսական միջոցների ներգրավում, 
բ. գործարար կապերի ձևավորում, 
գ. բիզնես խորհրդատվություն. 
18) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ներդրումներին և նոր 

կազմակերպությունների ստեղծումը խթանելը. 
19) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հետազոտություններ և մշակումներ 

խթանելը. 
20) Արցախի Հանրապետության տնտեսությունում նոր և առաջադեմ տեխնոլոգիաների 

ներդրում խթանելը. 
21) գիտության, կրթության, առողջապահության, արդյունաբերության, մշակութային, 

գյուղատնտեսության, ժամանակակից տեխնոլոգիաների և այլ ոլորտների զարգացման համար 
անհրաժեշտ ռազմավարություն պլանավորելը. 

22) կարևոր նշանակություն ունեցող բարեգործական և ձեռնարկատիրական ծրագրեր 
իրականացնելը՝ սեփական և ներգրավված (հովանավորչական, մարդասիրական և այլ) 
միջոցներով. 

23) տնտեսության հեռանկարային զարգացման ռազմավարություն մշակելը և 
իրականացնելը. 

24) գիտական տեխնոլոգիական հետազոտությունների իրականացմանն աջակցությունն 
ցուցաբերելը՝ ֆինանսավորելով կարևորագույն գիտական և գիտատեխնոլոգիական ծրագրերը. 

25) գիտության և այլ ոլորտներում նորարարական գաղափարների, գիտության ոլորտում 
նորարական առաջընթացն ապահովող ծրագրերին օժանդակելը, իրականացնելը. 

26) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ գործունեություն 
իրականացնելը։ 

  
3. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 

  
10. Հիմնադրամը ստեղծված է համարվում օրենքով սահմանված կարգով պետական 

գրանցման պահից: 
11. Հիմնադրամն ունի առանձնացված գույք, ինքնուրույն հաշվեկշիռ, Արցախի 

Հանրապետության և այլ պետությունների բանկերում հաշվարկային ու այլ հաշիվներ, իր 
անվանմամբ ու խորհրդանիշով կլոր կնիք, դրոշմներ, ձևաթուղթ և անհատականացման այլ 
միջոցներ: 

12. Հիմնադրամն իր անունից կարող է ձեռք բերել և իրականացնել գույքային և անձնական 
ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես 



հայցվոր կամ պատասխանող: Հիմնադրամն իր պարտավորությունների համար 
պատասխանատու է սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող ամբողջ գույքով: 

13. Հիմնադրամի իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն Արցախի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով: 

14. Հիմնադրամն իրավունք ունի՝ 
1) անարգել տարածել տեղեկություններ իր գործունեության մասին. 
2) հիմնադրել մամուլի և զանգվածային լրատվության այլ միջոցներ. 
3) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից օրենքով սահմանված 

կարգով ստանալ տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են իր կանոնադրական նպատակներն 
իրականացնելու համար. 

4) ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ (մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ) 
և հիմնարկներ. 

5) ստեղծել տնտեսական ընկերություններ կամ լինել նրանց մասնակից. 
6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը 

համապատասխան անդամակցել միջազգային և օտարերկրյա ոչ պետական 
կազմակերպություններին. 

7) իրականացնել օրենքով չարգելված այլ գործունեություն: 
15. Հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում իր հիմնադրի պարտավորությունների, 

իսկ հիմնադիրը` հիմնադրամի պարտավորությունների համար: 
16. Հիմնադրամը կարող է անձամբ զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ 

տեսակներով` 
1) մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացում. 
2) տվյալների փոխանցման ծառայությունների մատուցում. 
3) հրատարակչական գործ. 
4) տվյալների բազայի ստեղծում. 
5) շուկայի իրավիճակի և հասարակական կարծիքի բացահայտման հետազոտություններ. 
6) նպատակային դասընթացների կազմակերպում. 
7) խորհրդատվություններ` առևտրային գործունեության և կառավարման հարցերով. 
8) գովազդ. 
9) տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ: 
17. Հիմնադրամը կարող է` 
1) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձեռք բերել գույք, այդ 

թվում՝ արժեթղթեր, տնօրինել, տիրապետել և օգտագործել դրանք, ինչպես նաև դրանց 
արդյունքում առաջացած եկամուտը. 

2) ինքնուրույն ձևավորել իր ֆինանսական միջոցները, ինչպես նաև ստանալ վարկ, 
տրամադրել և ստանալ այլ փոխառություններ, դրամաշնորհներ և օրենսդրությամբ չարգելված 
այլ միջոցներ. 

3) առանձին ծրագրերի իրականացման համար վարկային ռեսուրսներ ներգրավելու 
նպատակով թողարկել արժեթղթեր. 

4) իրականացնել անվանական ծրագրեր` խոշոր միանվագ մուծումների դեպքում: 
18. Հիմնադրամի կողմից տնտեսական ընկերությունների ստեղծման կամ դրանցում 

մասնակցության, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանումների ու հիմնարկների 
ստեղծման դեպքում հիմնադրամի` որպես հիմնադրի, անունից հանդես է գալիս հիմնադրամի 
կառավարիչը (գլխավոր տնօրենը): 

  
4. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

  
19. Հիմնադրի կողմից հիմնադրամին հանձնված գույքը հիմնադրամի սեփականությունն է: 
20. Հիմնադրամը տիրապետում, օգտագործում ու տնօրինում է իրեն պատկանող և իր 

կողմից ձեռքբերված գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները, իր գործունեության 
նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան: 

21. Հիմնադրամի գույքի` ներառյալ ֆինանսական միջոցների, գոյացման աղբյուրներն են` 
1) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող ֆինանսական և 

նյութական ներդրումները. 
2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նվիրատվություններն ու նվիրաբերությունները, 

այդ թվում` օտարերկրյա քաղաքացիների, իրավաբանական անձանց, միջազգային 
կազմակերպությունների նվիրատվությունները և նվիրաբերությունները. 

3) դրամական մուտքերը պետական բյուջեից. 
4) դրամաշնորհները. 



5) հիմնադրամի և իր ստեղծած կամ իր մասնակցությամբ տնտեսական ընկերությունների 
ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված միջոցները. 

6) հանգանակությունները. 
7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ: 
22. Հիմնադրամի կազմավորման և միջոցների հավաքագրման գործին մեծ նպաստ բերած 

անձանց հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից կարող են շնորհվել պատվավոր 
կոչումներ: 

23. Հիմնադրամը պարտավոր է ամեն տարի հրապարակել հաշվետվություն իր 
սեփականությունը հանդիսացող գույքի օգտագործման մասին: 

  
5. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 

  
24. Հիմնադրամն իր գործունեությունն իրականացնում է իր մարմինների միջոցով: 

Հիմնադրամի մարմիններն են` 
1) հոգաբարձուների խորհուրդը. 
2) կառավարիչը` գլխավոր տնօրենը. 
3) անհրաժեշտության դեպքում հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ կարող է 

ստեղծվել կոլեգիալ գործադիր մարմին։ 
25. Հիմնադրամի կառավարման բարձրագույն և հսկողություն իրականացնող մարմինը 

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդն է (այսուհետ՝ Խորհուրդ): Խորհուրդը կազմված է 5 
անդամներից: 

26. Խորհրդի անդամները չեն կարող լինել հիմնադրամի այլ մարմնի անդամ: 
27. Խորհրդի անդամներն իրենց պարտականությունները կատարում են հասարակական 

հիմունքներով: Խորհրդի անդամի համար կարող է սահմանվել դրամական փոխհատուցում այն 
ծախսերի համար, որոնք կապված են Խորհրդի անդամի պարտականությունների կատարման 
հետ: Փոխհատուցման վճարման կարգը սահմանում է Խորհուրդը: 

28. Խորհրդի անդամների լիազորությունների դադարման և նոր անդամի ընտրության 
կարգը սահմանվում է օրենքով: Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող 
անդամների ձայների մեծամասնությամբ: 

29. Գլխավոր տնօրենի ընտրության և պաշտոնից ազատման, ինչպես նաև հիմնադրամի 
անվանման փոփոխության, վերակազմակերպման, լուծարման ու կանոնադրության մեջ 
փոփոխության կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատման մասին որոշումներն 
ընդունվում են Խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների որակյալ (2/3) մեծամաuնությամբ: 

30. Խորհրդի նիստերը գումարվում են ոչ պակաս, քան տարին մեկ անգամ` Խորհրդի 
նախագահի կողմից: Խորհրդի նիստերը կարող են հրավիրվել նաև Խորհրդի անդամների 1/3-ի 
պահանջով` Խորհրդի նախագահի կողմից` համապատասխան պահանջը ներկայացվելուց հետո 
30 օրվա ընթացքում: Եթե նշված ժամկետում Խորհրդի նախագահը նիստ չի հրավիրում, ապա 
կարող են նիստ հրավիրել նման պահանջ ներկայացրած անձինք: Նիստերը կարող են 
անցկացվել էլեկտրոնային փոստի կամ կապի այլ միջոցների կիրառմամբ, ինչպես նաև հարցման 
կարգով: 

31. Խորհրդի նիստին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող է մասնակցել 
հիմնադրամի գլխավոր տնօրենը: 

32. Եթե Խորհրդի նիստում քննարկվում է Խորհրդի որևէ անդամի կամ նրա հետ 
փոխկապակցված անձի գույքային և այլ շահերին վերաբերող հարց, ապա Խորհրդի տվյալ 
անդամը քվեարկությանը չի մասնակցում: 

33. Խորհրդի իրավասությանն են պատկանում` 

1) հիմնադրամի ռազմավարական ծրագրերի հաստատումը. 

2) հիմնադրամի կողմից իրականացվող (այդ թվում` անձամբ) ձեռնարկատիրական 
գործունեության տեսակների սահմանումը. 

3) հիմնադրամի բյուջեի, դրանում կատարվող փոփոխությունների, տարեկան ֆինանսական 
հաշվետվությունների և հիմնադրամի գործունեության մասին տարեկան հաշվետվությունների 
հաստատումը. 

4) հիմնադրամի գույքի տնօրինման կարգի հաստատումը. 
5) հիմնադրամի վերակազմակերպման մասին որոշման ընդունումը. 
6) Խորհրդի անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման մասին որոշումների 

ընդունումը. 
7) գլխավոր տնօրենի ընտրության ու նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման 

մասին որոշումների ընդունումը. 
8) հիմնադրամի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, նոր 

խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին որոշումների ընդունումը. 



9) տնտեսական ընկերությունների ստեղծման կամ դրանցում մասնակցության, ինչպես նաև 
առանձնացված ստորաբաժանումների ու հիմնարկների ստեղծման և նրանց 
կանոնադրությունների հաստատման մասին որոշումների ընդունումը. 

10) հիմնադրամի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումը. 
11) գլխավոր տնօրենի հաշվետվությունների լսումը, ոչ պակաս, քան տարին մեկ անգամ. 
12) իր որոշումների կատարման ընթացքի վերահսկումը. 
13) հիմնադրամի աուդիտ իրականացնող անձի (աուդիտորի) ընտրությունը` գլխավոր 

տնօրենի ներկայացմամբ. 
14) հիմնադրամի կառուցվածքի հաստատումը. 
15) հիմնադրամի հաստիքացուցակի հաստատումը. 
16) հիմնադրամի լուծարման հարցով դատարան դիմելու մասին որոշման ընդունումը. 
17) հիմնադրամի լուծարման հանձնաժողովի (լուծարողի) նշանակումը, լուծարման կարգի ու 

ժամկետների սահմանումը, լուծարման միջանկյալ հաշվեկշռի հաստատումը, լուծարման 
հաշվեկշռի հաստատումը. 

18) օրենքով, սույն կանոնադրությամբ նախատեսված, ինչպես նաև հիմնադրամի այլ 
մարմիններին չվերապահված այլ լիազորությունների իրականացումը: 

34. Խորհրդի իրավասությանը վերաբերող հարցերը կանոնադրությամբ չեն կարող 
փոխանցվել այլ մարմնի: 

35. Խորհուրդն իրավունք ունի ծանոթանալ հիմնադրամի բոլոր փաստաթղթերին: 
36. Խորհրդի նախագահը` 
1) կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները. 
2) գումարում է Խորհրդի նիստերը և նախագահում դրանք. 
3) կազմակերպում է նիստի արձանագրության վարումը. 
4) Խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում Խորհրդի անդամների լիազորությունների 

դադարեցման մասին որոշման նախագիծ։ 
37. Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում, Խորհրդի որոշմամբ, նրա 

պարտականությունները կատարում է Խորհրդի անդամներից մեկը: 
38. Հիմնադրամի ընթացիկ գործունեությունը ղեկավարում է (կառավարիչը) գլխավոր 

տնօրենը: 
39. Գլխավոր տնօրենի իրավասությանն են պատկանում հիմնադրամի ընթացիկ 

գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը, ինչպես նաև այն լիազորությունները, որոնք 
օրենքով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված չեն Խորհրդին: Գլխավոր տնօրենը 
կազմակերպում է Խորհրդի որոշումների կատարումը: Գլխավոր տնօրենին ընտրում և 
պաշտոնից ազատում է Խորհուրդը: Գլխավոր տնօրենի իրավունքներն ու 
պարտականությունները սահմանվում են օրենքով, սույն կանոնադրությամբ և նրա հետ կնքված 
պայմանագրով: Հիմնադրի անունից պայմանագիրն ստորագրում է Խորհրդի նախագահը: 

40. Հիմնադրամի գլխավոր տնօրենը` 
1) տնօրինում է հիմնադրամի գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է 

կնքում հիմնադրամի անունից. 
2) ներկայացնում է հիմնադրամն Արցախի Հանրապետությունում և օտարերկրյա 

պետություններում. 
3) գործում է առանց լիազորագրի. 
4) տալիս է լիազորագրեր. 
5) կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում` աշխատանքային. 
6) բանկերում բացում է հիմնադրամի հաշվարկային (այդ թվում` արտարժութային) և այլ 

հաշիվներ. 
7) Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում հիմնադրամի աշխատանքային ներքին 

կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և հիմնադրամի կողմից 
հիմնադրվող տնտեսական ընկերությունների կանոնադրությունները, հիմնադրամի 
վարչակազմակերպական կառուցվածքն ու հաստիքացուցակը. 

8) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս 
պարտադիր կատարման համար ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը. 

9) սահմանված կարգով աշխատանքի է նշանակում և աշխատանքից ազատում 
հիմնադրամի աշխատողներին, այդ թվում` հիմնադրամի առանձնացված ստորաբաժանումների, 
հիմնարկների ղեկավարներին ու աշխատողներին. 

10) աշխատողների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական 
պատասխանատվության միջոցներ. 

11) ձևավորում է հիմնադրամի գլխավոր տնօրենին առընթեր հանձնաժողովներ, 
հանձնախմբեր և խորհուրդներ, այդ թվում` վճարովի հիմունքներով: 



41. Խորհուրդն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ լուծել գլխավոր տնօրենի հետ կնքած 
պայմանագիրը` օրենքով, սույն կանոնադրությամբ և տվյալ պայմանագրով սահմանված 
կարգով: 

42. Խորհրդի նիստերն արձանագրվում են օրենքին համապատասխան: 
  

6. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏԸ 

  
43. Հիմնադրամի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտը կատարվում է անկախ 

աուդիտորների կողմից` առնվազն տարին մեկ անգամ: 
44. Խորհրդի անդամների մեկ երրորդի պահանջով կարող է անցկացվել արտահերթ 

աուդիտորական ստուգում: 
45. Աուդիտորներն ընտրվում են մրցութային կարգով և հաստատվում Խորհրդի կողմից: 

Մրցույթը կազմակերպում է գլխավոր տնօրենը: 
  

7. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
46. Հիմնադրամն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

վարում է հաշվապահական հաշվառում և ներկայացնում ֆինանսական ու վիճակագրական 
հաշվետվություններ: 

47. Հիմնադրամի հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպվում, վարվում և 
հաշվապահական հաշվետվությունը կազմվում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով: 

  
8. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 

  
48. Հիմնադրամը կարող է վերակազմակերպվել կամ լուծարվել Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
49. Պարտատերերի պահանջները բավարարելուց հետո, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ 

լուծարման միջանկյալ հաշվեկշիռը հաստատելու պահին հիմնադրամը չունի 
պարտավորություններ պարտատերերի նկատմամբ, գույքն ուղղվում է հիմնադրամի 
կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներին, իսկ դրա անհնարինության դեպքում 
փոխանցվում է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե: 

  
  
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀԻ 
     

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ԳՈՐԾԵՐԻ 

       

ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

      
Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 
2021 թվականի փետրվարի 5-ի N 57-Ն որոշման 

  
Կ Ա Զ Մ 

«ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 

  

Ռուդիկ 
Հյուսնունց 

    
Արցախի Հանրապետության Նախագահի գլխավոր խորհրդական-հատուկ 
հանձնարարություններով դեսպան 

      

Դավիթ Բաբայան   Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար 

      

Սմբատ 
Պետրոսյան 

  
Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարի տեղակալ 

      

Նորայր 
Ավանեսյան 

  Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալ 

      

Նորայր 
Հովսեփյան 

  
Արցախի հանրային հեռուստատեսության լրատվական բաժնի պետ-
գլխավոր խմբագիր 

  
  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

     

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ        
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
    

Հավելված N 3 
Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի փետրվարի 5-ի N 57-Ն որոշման 

  

      
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 
2021 թվականի փետրվարի 5-ի N 57-Ն որոշմամբ 

  
«ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՎ 

«ԱՐՑԱԽԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

  
(Կազմված է _____ թվականին և բաղկացած է ___ թերթից) 

  

ք․  Ստեփանակերտ _______2021թ․  

  
«Ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամը՝ ի դեմս հիմնադրամի գլխավոր 

տնօրեն` ժամանակավոր պաշտոնակատար Նարեկ Աշոտի Պողոսյանի, մի կողմից, և «Արցախի 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն» հիմնադրամը՝ ի դեմս հիմնադրամի գլխավոր 
տնօրեն Լևոն Ղուլյանի, մյուս կողմից, կնքեցին սույն միացման պայմանագիրը հետևյալի մասին։ 

  
1․  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՈՂՄԵՐԸ 

  
«Ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամ ((այսուհետ նաև՝ Միացող 

հիմնադրամ) գրանցված է Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 
կենտրոնական մարմնի կողմից _______ թ., գրանցման համարը՝ _________ , հարկ վճարողի 
հաշվառման համար՝ ________, գտնվելու վայրի հասցե՝ Արցախի Հանրապետություն, ք. 
Ստեփանակերտ, Արզանյանի փակուղի, տուն 14), 

«Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն» հիմնադրամ ((այսուհետ նաև՝ 
Ընդլայնվող հիմնադրամ) գրանցված Արցախի Հանրապետության արդարադատության 
նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի 
գործակալության կենտրոնական մարմնի կողմից ____ թ., գրանցման համարը՝ _______, հարկ 
վճարողի հաշվառման համար՝ _________, գտնվելու վայրի հասցե՝ Արցախի Հանրապետություն, 
ք. Ստեփանակերտ, Կամո 4): 

  
2․  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 

  
1. Պայմանագիրը կնքվում է հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության կառավարության 

_______ թվականի N____-Ն որոշումը առ այն, որ «Ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» 

հիմնադրամը միացման ձևով վերակազմակերպվում է՝ միանալով «Արցախի տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների կենտրոն» հիմնադրամին: 

  
3․  ՄԻԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 

  
1. Միացման շրջանակներում դադարում է Միացող հիամնադրամի գործունեությունը, իսկ 

դրա իրավունքները և պարտականությունները փոխանցվում են միացման հետևանքով 
ընդլայնվող հմնադրամին: 

2. Միացող հիմնադրամի գույքին և պարտատերերին ու պարտապաններին վերաբերող 
բոլոր պարտավորությունների իրավահաջորդության մասին, ներառյալ վիճարկվող 
պարտավորությունների մասին կազմվում է փոխանցման ակտ, որը ներկայացվում է Արցախի 
Հանրապետության կառավարության հաստատմանը: 

3. Միացող հիմնադրամի իրավունքները և պարտականությունները միացման արդյունքում 
ամբողջությամբ անցնում են միացման հետևանքով Ընդլայնվող հիմնադրամին` փոխանցման 
ակտի համաձայն: 



4. Հիմնադրամները Պայմանագրի կնքումից հետո _______ ժամկետում պարտավորվում են 
ձեռնամուխ լինել Արցախի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմնադրամների 
միացման գործընթացի կազմակերպմանը և Արցախի Հանրապետության իրավաբանական 
անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում Հիմնադրամների միացման վերաբերյալ 
դիմումների ներկայացմանը, մասնավորապես` 

1) Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է կայացնում հիմնադրամի` 
Ընդլայնվող հիմնադրամին միացման ձևով վերակազմակերպման և այլ անհրաժեշտ հարցերի 
մասին (միացման պայմանագրի, փոխանցման ակտի հաստատում). 

2) Ընդլայնվող հիմնադրամի հիմնադիրը որոշում է կայացնում հիմնադրամին Միացող 
հիմնադրամի միացման արդյունքում վերակազմակերպման և այլ անհրաժեշտ հարցերի մասին. 

3) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից վերակազմակերպման մասին 
որոշում ընդունելուց հետո՝ 30 օրվա ընթացքում, հիմնադրամների գործադիր մարմինների 
ղեկավարները սահմանված կարգով գրավոր ծանուցում են իրենց բոլոր պարտատերերին 
(առկայության դեպքում) վերակազմակերպման վերաբերյալ: Ծանուցումը պետք է պարունակի 
տեղեկություններ` վերակազմակերպման մասին որոշում ընդունելու տարվա, ամսվա, ամսաթվի, 
վերակազմակերպման ձևի և մասնակիցների, ինչպես նաև պարտավորությունների 
իրավահաջորդության մասին. 

4) Միացմամբ պայմանավորված պետական գրանցումների կատարման նպատակով 
միացման պայմանագիրը, փոխանցման ակտը և օրենքով սահմանված մյուս անհրաժեշտ 
փաստաթղթերը հիմնադրամները ներկայացնում են Արցախի Հանրապետության 
արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական 
ռեգիստրի գործակալություն: 

5. «Ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամի գործունեության դադարման 

պետական գրանցման պահից «Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն» 

հիմնադրամը հանդիսանում է «Ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամի 

իրավահաջորդը և Ընդլայնվող հիմնադրամին են անցնում «Ռազմավարական պլանավորման 

կենտրոն» հիմնադրամի իրավունքներն ու պարտականությունները՝ փոխանցման ակտին 
համապատասխան։ 

  
4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

  
1. Սույն պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից և գործում է մինչև 

պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների ամբողջական կատարումը: 
2. Պայմանագիրը կարող է լուծվել կամ փոփոխվել կողմերի համաձայնությամբ մինչև 

Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի 
իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից միացմամբ 
պայմանավորված պետական գրանցումների կատարումը: 

  
5․  ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  
1. Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների 

միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը ենթական են լուծման դատական 
կարգով: 

2. Սույն պայմանագիրը բաղկացած է ____թերթից և կազմված է չորս հավասարազոր 
իրավաբանական ուժ ունեցող օրինակներից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ 

  
«Ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն` 

 ժամանակավոր պաշտոնակատար՝ 

  
___________ Նարեկ Պողոսյան 

  
«Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն» հիմնադրամի Գլխավոր տնօրեն՝ 
  
___________ Լևոն Ղուլյան 
  
 
 
 
 



  

      
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 
2021 թվականի փետրվարի 5-ի N 57-Ն որոշմամբ 

  
«ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՈՒՅՔԻ, ԱՅԼ 

ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՊԱՐՏԱՏԵՐԵՐԻՆ ԵՎ ՊԱՐՏԱՊԱՆՆԵՐԻՆ 
ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՂ ԲՈԼՈՐ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՎԻՃԱՐԿՎՈՂ) ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ «ԱՐՑԱԽԻ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԱԿՏ 

  
1․ «Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն» հիմնադրամը (գրանցված 

Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի 
իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կենտրոնական մարմնի 
կողմից _____թ., գրանցման համարը՝_____ հարկ վճարողի հաշվառման համար՝ ___, գտնվելու 
վայրի հասցե՝ Արցախի Հանրապետություն, ք. Ստեփանակերտ, Կամո 4) հանդիսանում է 
«Ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամի (գրանցված Արցախի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական 
անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կենտրոնական մարմնի կողմից _____թ., 
գրանցման համարը՝ ________, հարկ վճարողի հաշվառման համար՝________, գտնվելու վայրի 
հասցե՝ Արցախի Հանրապետություն, ք. Ստեփանակերտ, Արզանյանի փակուղի, տուն 14) 

իրավահաջորդը, որին փոխանցվում են «Ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» 

հիմնադրամին պատկանող և սույն փոխանցման ակտում նշված ակտիվները և պասիվները, այլ 
իրավունքներն ու պարտականությունները։ 

2․ «Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն» հիմնադրամին են փոխանցվում 
«Ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամի հաշվեկշռում ընդգրկված 

դրամական միջոցները (հաշվեկշռից հաշվեկշիռ սկզբունքով)` հետևյալ հիմնական 
ցուցանիշները (12.01.2021թ. դրությամբ)՝ 

  

ԱԿՏԻՎ ՀՀ դրամ ՊԱՍԻՎ ՀՀ դրամ 

1․  Ոչ ընթացիկ ակտիվներ   3․  Սեփական կապիտալ   

Հիմնական միջոցներ 9 445 682,1     

Ոչ նյութական ակտիվներ 3 062 195,9     

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ 12 507 878,0 Ընդամենը սեփական կապիտալ   

2. Ընթացիկ ակտիվներ   4․ Ոչ ընթացիկ 
պարտավորություններ 

  

Նյութեր 1 193 150,0 Ոչ ընթացիկ պահուստներ, այդ 
թվում ՝ աշխատավարձերի վճարում, 
_______ 

  

Արագամաշ առարկաներ   Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ 12 507 878,0 

    Ընդամենը ոչ ընթացիկ 
պարտավորություններ 

12 507 878,0 

Կարճաժամկետ դեբիտորական 
պարտքեր 

  5․  Ընթացիկ պարտավորություններ   

Դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ՝ Արցախբանկ ՓԲԸ, 
հաշվի համար 22311021380600 

1 000,0 Կարճաժամկետ կրեդիտորական 
պարտքեր 

  

    Եկամուտներին վերաբերող 
շնորհներ 

1 194 150,0 

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ 1 194 150,0 Ընդամենը ընթացիկ 
պարտավորություններ 

1 194 150,0 

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 13 702 028,0 ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 13 702 028,0 

  
3. «Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն» հիմնադրամին են փոխանցվում 

«Ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամի կողմից պահպանման ենթակա 

փաստաթղթերը: 
4․ «Ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամը չունի այլ իրավունքներ, 

ակտիվներ և պասիվներ։ 



  
  
«Ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն` 

 ժամանակավոր պաշտոնակատար՝ 

  
___________ Նարեկ Պողոսյան 

  
«Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն» 
հիմնադրամի Գլխավոր տնօրեն՝ 

  
___________ Լևոն Ղուլյան 
  
  
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀԻ 
     

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ        
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 


