
Կ Ա Ր Գ 
  

ՓԱՍՏԱՑԻ ՑԱՆՎԱԾ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ 

ՑԱՆՔԱՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ  
  

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական 

բյուջեի միջոցների հաշվին սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ 37 

բնակավայրերի գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին պետական աջակցության 

տրամադրման գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները: 

  

II. ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
  

2. Գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին պետական աջակցություն 

տրամադրվում է համայնքի ղեկավարի կողմից ներկայացված՝ սույն կարգի ձևի 

տեղեկանքի հիման վրա:  

3. Սույն կարգի 2-րդ կետով նախատեսված տեղեկանքը համայնքի ղեկավարի կողմից 

համապատասխան մարզպետարան է ներկայացվում մինչև աջակցության տրամադրման 

տարվա նոյեմբերի 26-ը: 

(3-րդ կետը փոփ. 29.11.18 N 1351-Ն)  
4. Սույն կարգի 2-րդ կետով նախատեսված տեղեկանքը հաստատվում է 

համապատասխան մարզպետի կողմից և մինչև աջակցության տրամադրման տարվա 

նոյեմբերի 28-ը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարություն:  

(4-րդ կետը փոփ. 29.11.18 N 1351-Ն)  
5. Պետական աջակցության գումարների տրամադրումից առաջ, մինչև պետական 

աջակցության տրամադրման տարվա դեկտեմբերի 5-ը, Հայաստանի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և զարգացման նախարարության ու համապատասխան մարզպետարանի 

կողմից ձևի տեղեկանքով ներկայացված հողօգտագործողների թվի 3 տոկոսի չափով 

իրականացվում է ընտրանքային մոնիթորինգ: 

(5-րդ կետը փոփ. 29.11.18 N 1351-Ն)  
6. Համայնքի պետական աջակցություն ստացող գյուղատնտեսական 

հողօգտագործողների ընդհանուր թվի 3 տոկոսը գերազանցող թվով գյուղատնտեսական 

հողօգտագործողների կողմից փաստացի ցանված աշնանացան հացահատիկային 

մշակաբույսերի զբաղեցրած տարածքներից ավելի տարածքի մասին տեղեկատվություն 

ներկայացնելու փաստը հիմք է համայնքին պետական աջակցության գումար 

չտրամադրելու համար:  

(6-րդ կետը փոփ. 29.11.18 N 1351-Ն)  
7. Մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա, ըստ անհրաժեշտության, ձևի 

տեղեկանքում համապատասխան մարզպետարանի կողմից կատարվում են ուղղումներ, 

և ուղղված ու մարզպետի կողմից հաստատված տարբերակը մինչև 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 7-ը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարություն: 



(7-րդ կետը փոփ. 29.11.18 N 1351-Ն)  
8. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից 

2018 թվականի դեկտեմբերի 10-ից ձևի տեղեկանքի հիման վրա իրականացվում են 

պետական աջակցության գումարների վճարումները՝ մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 

20-ը: 

(8-րդ կետը փոփ. 29.11.18 N 1351-Ն)  
9. Համապատասխան մարզպետարանները և տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններն ապահովում են պետական աջակցության գումարների տրամադրման կարգի 

և դրա իրականացման գործընթացների հանրային իրազեկումը: 

  

  

Հայաստանի Հանրապետության 

վարչապետ Ն. Փաշինյան 

  

 

Ձև  
Հաստատում եմ 

ՀՀ ------------------------- մարզպետ 

----------------- ----- ------------------  

----- ------------------- 2018 թ. 

  

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 
  

2018 թվականին ՀՀ _______________ մարզի ___________ համայնքի ____________ 

բնակավայրի փաստացի ցանված աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի (մինչև 

7.0 հեկտար՝ բացառությամբ տնամերձի) համար հատկացվող աջակցության մասին 

  

NN 

ը/կ 

Հողօգտա-

գործողի 

անունը, 

ազգանունը, 

հայրանունը 

Անձնագրի 

տվյալները 

(սերիան, 

համարը, 

տրված է) 

Սեփա-

կանության 

կամ 

վարձա-

կալության 

իրավունքի 

վկայականի, 

կամ 

համայնքի 

ղեկավարի 

կողմից 

տրված 

համապա-

տասխան 

տեղեկանքի 

համարը 

Աշնա-

նացան 

ցորենը 

(հեկտար) 

Աշնա-

նացան 

գարին 

(հեկտար) 

Ընդամենը` 

աշնանացան 

հացահա-

տիկային 

մշակա-

բույսերի 

ցանքա-

տարածու-

թյունները 

(հեկտար) 

(4+5) = 6 

Նախա-

տեսված 

պետական 

աջակցության 

գումարը 

(դրամ) 

(6*60000 

դրամ)=7 

Հողօգտա-

գործողի 

ստորա-

գրությունը 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.                 

2.                  



3.                 

Ընդամենը X         X X 

  

Համայնքի ղեկավար _____________________ 
(ստորագրությունը) 

__________________________________ 
(ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

  

Կ.Տ. 

  

______ __________________________ 2018 թ. 

  

(ձևը լրաց. 29.11.18 N 1351-Ն)  

(հավելվածը լրաց., փոփ. 29.11.18 N 1351-Ն)  
 


