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Հավելված  

 

«Բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմավարական 

 պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամի  

հոգաբարձուների խորհրդի 

                                                                                                            « 30 »  սեպտեմբեր  2021 թվականի 

                                                                                                           թիվ  12-Ա   որոշման 

 

Հավելված  

«Բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմավարական 

 պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամի  

հոգաբարձուների խորհրդի 

                                                                                                            « 14 »  մայիս  2021 թվականի 

                                                                                                           թիվ  5-Ա  որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ  

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԵՎ ՇԱՀՈՒՅԹ 

ՉՀԵՏԱՊՆԴՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆՎԻՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

I. ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ 

1. Սույն կարգի նպատակն է նպաստել Արցախի Հանրապետությունում 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի բնականոն գործունեությանը, 

մրցունակության ապահովմանը, հասարակական առաջընթացի խթանմանը և 

ստեղծել հասարակության ստեղծագործական ներուժի վերարտադրման ու 

զարգացման համար անհրաժեշտ պայմաններ: Սույն կարգով հնարավոր է աջակցել 

նաև շահույթ չհետապնդող /մշակույթ, կրթություն, գիտություն, սպորտ, պետական 

ծրագրեր և այլն/ ծրագրերին: 

2. Սույն կարգը կարգավորում է ԱՀ ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց և 

պետական ծրագրերին աջակցելու նպատակով նվիրաբերություններ տրամադրելու  

իրավական հիմքերի, սկզբունքների, ձևերի ու ֆինանսավորման մեխանիզմների հետ 

կապված հարաբերությունները:  

3. Սույն կարգի գործողությունը տարածվում է սույն կարգով նվիրաբերություն 

ստանալու իրավունք ունեցող ԱՀ-ում հաշվառված ֆիզիկական անձանց և/կամ ԱՀ-

ում գրանցված իրավաբանական անձանց, ովքեր իրենց գործունեությունը կծավալեն 

ԱՀ-ում, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների  վրա: 

II. ԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

4. Սույն կարգում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են. 
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1) շահառու` սույն կարգով սահմանված նվիրաբերություն ստանալու իրավունք 

ունեցող ցանկացած անձ՝ առանց տարիքային սահմանափակման, կամ պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմին, ով կներկայացնի ծրագիր՝ ուղղված 

Արցախի Հանրապետությունում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի  բարելավմանը, 

2) իրավաբանական անձ՝ կազմակերպություն, որը, որպես սեփականություն, 

ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է 

այդ գույքով, կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող, 

3) նվիրաբերություն՝ դրամական միջոցների, գույքի կամ իրավունքի 

նվիրատվությունը հանրօգուտ նպատակներով, 

4) ahimnadram.com կայքէջ՝ «Բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմավարական 

պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամի /այսուհետ՝ Հիմնադրամ/ առցանց հարթակ, 

որի միջոցով իրականացվում են Հիմնադրամի հիմնական գործառույթները: 

III.ՆՎԻՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

5. Նվիրաբերություն կարող է ստանալ ցանկացած շահառու: 

6. Նվիրաբերության գումարի նվազագույն չափ չի սահմանվում, իսկ առավելագույնը՝  

30 000 000 /երեսուն միլիոն/ ՀՀ դրամ, բացառությամբ պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների  կողմից ներկայացված ծրագրերի, որոնց դեպքում 

գումարի առավելագույն սահմանաչափ չի կիրառվում: Ծրագրերի ընդունումը և 

ֆինանսավորումը հաստատվում է հոգաբարձուների խորհրդի ձայների 

մեծամասնությամբ՝ Հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի ներկայացմամբ։ 

7. Մասնավոր դեպք են համարվում այն ծրագրերը, որոնք առանձնանում են իրենց 

եզակիությամբ ու արդյունավետությամբ և պահանջում են սահմանված 

առավելագույն գումարից ավել ներդրում: Նման ծրագրերի ընդունումը հաստատվում 

է հոգաբարձուների խորհրդի ձայների մեծամասնությամբ՝ Հիմնադրամի գլխավոր 

տնօրենի ներկայացմամբ։  

8. Նվիրաբերությունը տրամադրվում է ՀՀ դրամով: 

9. Նվիրաբերությունը տրամադրվում է անկանխիկ` Հիմնադրամի կողմից փոխանցում 

կատարելով շահառուի անձնական հաշվարկային հաշվին: 

10. Շահույթ չհետապնդող ծրագրերի իրագործման նպատակով տրամադրված գումարը 

/մշակույթ, կրթություն, գիտություն, սպորտ, պետական ծրագրեր և այլն/ կարող է 

շահառուի կողմից հետ վերադարձվել ամբողջությամբ կամ մասնակի միայն այն 

դեպքում, եթե տրամադրված գումարով իրականացվող ծրագրերը շահութաբեր 

նպատակ են հետապնդում: Գումարի հետ վերադարձը իրականացվում է 

պայմանագրով սահմանված կարգով /գումարի չափը, մարման ժամկետը, մարման 

պարբերականությունը և այլն/: Բացառություն են կազմում տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ոլորտին պատկանող ծրագրերը, քանի որ տվյալ ոլորտի 
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զարգացումը  հանդիսանում է Հիմնադրամի նպատակային առաջնահերթությունը, 

ինչպես նաև ազգային բրենդի զարգացում և ճանաչելիության մակարդակի 

բարձրացում: 

IV. ՆՎԻՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

11. Սույն կարգով սահմանված նվիրաբերությունը ստանալու նպատակով շահառուն 

Հիմնադրամին է ներկայացնում դիմում-հայտ /այսուհետ՝ Հայտ/՝ կցելով սույն կարգի 

30-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը: Հայտի ձևը սահմանվում է Հիմնադրամի 

կողմից: 

12. Հայտով ներկայացված տեղեկությունների հավաստիությունը պարզելու նպատակով 

Հիմնադրամը և/կամ շահառուն պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններից, այլ կառույցներից ու կազմակերպություններից 

կարող է ստանալ օրենքով չարգելված եզրակացություններ, պարզաբանումներ ու 

տեղեկություններ /շահառուի համաձայնությամբ/: 

13. Հայտը համարվում է ընդունված միայն այն դեպքում, երբ պահանջվող 

փաստաթղթերը ներկայացված են ամբողջությամբ և ստորագրված է շահառուի 

կողմից: Հայտերն ուսումնասիրվում են դիմումի ամբողջական փաթեթի ընդունման 

պահից՝ հերթականության սկզբունքով։ 

14. Հայտն ընդունելուց հետո 15 /տասնհինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում 

Հիմնադրամը կայացնում է որոշում Հայտը հաստատելու կամ մերժելու մասին: 

15. Հիմնադրամը Հայտը կարող է մերժել հետևյալ հիմքերով. 

1) շահառուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում  

Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին կամ ներկայացված 

փաստաթղթերում առկա են ոչ արժանահավատ տվյալներ, 

2) ներկայացված ծրագրի իրականացման անհրաժեշտությունը հիմնավորված չէ 

կամ չի նպաստում Արցախի Հանրապետությունում տվյալ ոլորտի զարգացմանը: 

3) շահառուի կողմից ներկայացված ծրագրի քննարկումների և 

ուսումնասիրությունների արդյունքում: 

16. Հիմնադրամը Հայտի հաստատման կամ մերժման որոշման մասին շահառուին 

տեղեկացնում է որոշումն ընդունելուց 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

 

V. ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ 

17. Հայտը հաստատվելու դեպքում 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում 

շահառուն Հիմնադրամին պետք է ներկայացնի ծրագրի մասին 

տեսաձայնագրություն։ Վիդեո դիմումի պարտադիր ձևաչափ՝ խոսքի 

բովանդակություն և տեխնիկական պարամետրեր․ 

1) ուղեկցող խոսքը պետք է ներկայացնի շահառուի անձնական պատմությունը՝ 

անուն, ազգանուն, որտեղ է բնակվում, ինչ հմտություն, տաղանդ կամ 

մասնագիտություն ունի (շահառուի հայեցողությամբ տեսաձայնագրության մեջ 
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կարող է ընդգրկվել նաև անձնական այլ տեղեկություն՝ ցանկացած դեպքում 

պահպանելով բովանդակության տրամաբանական ընթացքը),  

2) ծրագրի ներկայացում (հակիրճ նկարագիր, ինչ նպատակ է հետապնդում), 

3) ֆինանսավորում ներգրավելու կոչով դիմում հանրությանը։ 

4) առնվազն 1 /մեկ/ անգամ շահառուն պետք է հստակ տեսանելի լինի 

տեսաձայնագրության մեջ, 

5) տևողությունը չպետք է գերազանցի 2 /երկու/ րոպեն, 

6) պետք է նկարահանված լինի բարձր որակով, պատկերները լինեն հստակ, իսկ 

ուղեկցող ձայնը և խոսքը՝ հասկանալի ու գրագետ: 

18. Տեսաձայնագրության հետ մեկտեղ շահառուի կողմից Հիմնադրամին 

հնարավորության դեպքում պետք է տրամադրվի շահառուի ծրագիրը կամ 

մտահղացումը ներկայացնող բարձր որակի առնվազն 3 /երեք/ նկար։  

19. Վիդեո և ֆոտո նկարահանումները տրամադրելուց 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում շահառուի կողմից ներկայացված ծրագիրը /նկար, տեսաձայնագրություն 

և ծրագրի հակիրճ նկարագիր/ տեղադրվում է Հիմնադրամի առցանց հարթակում: 

20. Ծրագրի ամբողջական ֆինանսավորման համար կսահմանվի վերջնաժամկետ՝ 90 

օրացուցային օր, որի ընթացքում պետք է հավաքագրվի ծրագրի իրագործման համար 

անհրաժեշտ ամբողջ գումարը։ Բացառություն են կազմում տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ոլորտին պատկանող և պետական ծրագրերը, որոնց դեպքում 

վերջնաժամկետ չի սահմանվում: 

21. Մինչև սույն կարգի 20-րդ կետով սահմանված վերջնաժամկետը ծրագրի 

իրագործման համար նախատեսված ամբողջ գումարի չհավաքագրման հնարավոր 

դեպքերն են՝ 

1) ամբողջ գումարի մինչև 50% լրանալու դեպքում, հավաքագրված 

գումարը կբաշխվի այլ ծրագրերի միջև, 

2) գումարի ֆինանսավորման 51% և ավելի հավաքագրման դեպքում 

ծրագրի վերջնաժամկետը երկարաձգվում է ևս 15 /տասնհինգ/ օրացուցային օր։ Այս 

ընթացքում բաժինը կդիմի տվյալ ծրագրին հանգանակություն կատարած 

նվիրաբերողներին՝ առաջարկելով համալրել գումարը, քանի որ նրանք արդեն իսկ 

հետաքրքրված էին տվյալ ծրագրի իրագործմամբ, ինչպես նաև տվյալ ոլորտի 

համապատասխան պետական կառույցներին՝ պետական բյուջեից ֆինանսական 

աջակցություն ստանալու նպատակով: Հնարավոր է նաև ծրագրի ֆինանսավորման 

համալրում Հիմնադրամի ներգրաված միջոցներից: Այնուամենայնիվ, գումարի 

չհավաքագրման դեպքում հավաքագրված գումարը կբաշխվի այլ ծրագրերի միջև։  

22. Սույն կարգի 21-րդ կետի 1-ին և 2-րդ դրույթներով նշված ծրագրերի միջև 

վերաբաշխումը կատարվում է Հիմնադրամի առցանց հարթակում այդ պահի 

դրությամբ տեղադրված ծրագրերի միջև: Ընդ որում, առաջնահերթությունը կտրվի 

ֆինանսավորման ավելի մեծ տոկոսային հարաբերություն ունեցող ծրագրերին: 
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23. Ծրագրերի ֆինանսավորման համար Հիմնադրամի կողմից ներգրաված միջոցներն 

առաջնահերթ պետք է ուղղվեն այդ պահի դրությամբ Հիմնադրամի առցանց 

հարթակում տեղադրված ծրագրերի ֆինանսավորմանը: Ընդ որում, 

առաջնահերթությունը կտրվի ֆինանսավորման ավելի մեծ տոկոսային 

հարաբերություն ունեցող ծրագրերին:  

24. Ծրագրերին հնարավոր կլինի աջակցել նաև բնաիրային տարբերակով՝ ծրագրի 

իրականացման համար Հիմնադրամի կայքէջում նախապես տեղադրված 

անհրաժեշտ առարկաների ցանկին համապատասխան /բնաիրային աջակցությունն 

իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով/: 

25. Անհրաժեշտ գումարը հավաքագրելուց 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում 

Հիմնադրամի և շահառուի միջև կնքվում է նվիրաբերության  պայմանագիր: 

26. Նվիրաբերության գումարը շահառուի հաշվարկային հաշվին կարող է փոխանցվել 

ինչպես միանվագ, այնպես էլ փուլ առ փուլ եղանակներով /համաձայն 

Նվիրաբերության պայմանագրի/, որի հիման վրա շահառուի կողմից ստորագրվում է 

ստացական:  Փուլ առ փուլ տրամադրման դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդ փուլի 

չափաբաժին գումարը տրամադրվում է նախորդ տրամադրված դրամական 

միջոցների նպատակային օգտագործումը ստուգելուց և շահառուի կողմից 

կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնելուց հետո: 

27. Հիմնադրամը սույն կարգով սահմանված նվիրաբերություն ստացած շահառուների 

ծրագրի ֆինանսավորման ցանկացած փուլում իրականացնելու է 

վերահսկողություն/մոնիթորինգ՝ Հիմնադրամի համապատասխան բաժնի կողմից 

սահմանված կարգով: Կախված ծրագրի առանձնահատկություններից՝ 

վերահսկողության մեխանիզմները կարող են տարբերվել, որի հիմնական նպատակն 

է ստուգել ծրագրի իրագործման համար նվիրաբերած դրամական միջոցների կամ 

տրամադրված բնաիրային աջակցման նպատակային օգտագործումը։  

28. Այնպիսի հանգամանքների առկայությամբ, որոնք ակնհայտ վկայում են, որ 

շահառուին հաջորդական փուլի համար տրամադրված գումարը նպատակային չի 

օգտագործվել, Հիմնադրամը վերջինիս հնարավորություն է տալիս սեփական 

միջոցների հաշվին կատարել տվյալ փուլի համար անհրաժեշտ ծախսերը 

/հնարավորությունը կարող է տրվել առավելագույնը  մեկ անգամ բոլոր  փուլերի 

ընթացքում/, իսկ պարտավորության հերթական չկատարման դեպքում Հիմնադրամը 

կամ նրա իրավահաջորդն իրավունք ունի լրիվ կամ մասնակի հրաժարվել 

պայմանագրով նախատեսված Նվիրաբերության մնացած գումարը շահառուին 

տրամադրելուց և պահանջել մինչ այդ տրամադրված գումարի վերադարձ:  

29. Ծրագրի ֆինանսավորման ավարտից հետո Հիմնադրամի կողմից կպատրաստվի 

հաշվետվության ամբողջական փաթեթ՝ ֆոտո, վիդեո և ֆինանսական 

հաշվետվության տարբերակով, որը տեղադրվելու է Հիմնադրամի առցանց 

հարթակում։ Զեկույցում նաև ընդգրկվելու են նախագծի իրագործման ընթացքում 

արձանագրված խարդախությունների փորձերը և ձախողումների դեպքերը։ 
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VI. ՆՎԻՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ 

30. Սույն կարգով նվիրաբերություն ստանալու նպատակով շահառուն Հայտին կից 

Հիմնադրամին է ներկայացնում՝ 

1) Հիմնադրամի կողմից տրամադրված Օգտագործման պայմաններ, որը 

ենթակա է ստորագրման շահառուի կողմից, 

2) շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը, 

3) տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ հատկացնելու մասին,  

4) տեղեկատվական պլան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին 

պատկանող ծրագրերի ներկայացման դեպքում, 

5) այլ փաստաթղթեր՝ Հիմնադրամի կողմից դրանք ներկայացնելու 

անհրաժեշտությունը հիմնավորելու դեպքում: 

VII. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

31. Սույն կարգով սահմանված Նվիրաբերությունից օգտվելու  նպատակով Հիմնադրամի 

Բարեգործական և ինվեստիցիոն ծրագրերի ռազմավարական պլանավորման 

բաժինը շահառուներին տալիս է կարգի դրույթների պարզաբանումներ: 

32. Սույն կարգի հիմնական դրույթներն ու սկզբունքները կարող են փոփոխվել՝ ելնելով 

Հիմնադրամի գործունեության ծրագրային նպատակների փոփոխությունից: 

33. Այն հարաբերությունները, որոնք կարգավորված չեն սույն կարգով, կարգավորվում 

են ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և Հիմնադրամի կառավարման 

մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերով: 

 

                         ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ                                                      Լ.ՂՈՒԼՅԱՆ 


