
Համարը  N 48-Ն Տեսակը  Մայր 
Տիպը  Հրաման Կարգավիճակը  Գործում է 

Սկզբնաղբյուրը  ԼՂՀԳՆԱՏ 2013.08.15/15(93) Ընդունման վայրը  Ստեփանակերտ 
Ընդունող մարմինը  ԼՂՀ ԿԱ շրջակա միջավայրի 

և բնական ռեսուրսների 
վարչության պետ 

Ընդունման ամսաթիվը  13.07.2013 

Ստորագրող մարմինը  Վարչության պետ Ստորագրման ամսաթիվը  13.07.2013 
Վավերացնող մարմինը    Վավերացման ամսաթիվը    

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը  26.08.2013 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը    

 
 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ 

 
ԼՂՀ ԿԱ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 
ՀՐԱՄԱՆԸ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՄԲ ԿԱՅԱՑՎԱԾ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԽԱԽՏՄԱՆ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆԻ 
ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
  

  

Գրանցված է 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 
2013 թվականի հուլիսի 29-ին 

Պետական գրանցման համարը 20613108 

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ 

ԱՌԸՆԹԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ 

ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ 

  

ՀՐԱՄԱՆ 

  

«13» հուլիսի 2013թ. N 48-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
  

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՄԲ ԿԱՅԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ 
ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԽԱԽՏՄԱՆ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆԻ ՁԵՎԵՐԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
  

Ղեկավարվելով «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 27-րդ հոդվածի պահանջներով. 

  
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

  
Հաստատել՝ 
1. բնապահպանական պետական տեսչական ստուգմամբ կայացված՝ 
1) բնությանը պատճառած վնասի վերականգնման մասին որոշման ձևը՝ համաձայն N1 

հավելվածի. 
2) օբյեկտի գործունեությունն արգելելու, կասեցնելու, դադարեցնելու մասին որոշման ձևը՝ 

համաձայն N2 հավելվածի. 
3) վարչական իրավախախտման գործի վերաբերյալ որոշման ձևը՝ համաձայն N3 

հավելվածի. 
2. հայտնաբերված խախտման վերացման հանձնարարականի ձևը` համաձայն N 4 

հավելվածի: 
  
  

 Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

  
  



 

Հավելված N 1 
Հաստատված է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և 

բնական ռեսուրսների վարչության պետի 
2013 թվականի հուլիսի 13-ի N 48-Ն հրամանով 

  
ՈՐՈՇՈՒՄ N___ 

  
ԲՆՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌԱԾ ՎՆԱՍԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

  

ք.Ստեփանակերտ «____» ____________ 2013թ. 

  
Ես՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա 

միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության 
աշխատակազմի բնապահպանական և ընդերքի պետական տեսչության պետ 

_______________________________________________________________________ 
                                                             (անունը, ազգանունը) 
  
քննարկելով ______________________________________________________________ 
   (տնտեսվարող սուբյեկտի անվանումը, խախտում թույլ տվողի պաշտոնը, ազգանունը, անունը անձի տվյալները) 
_______________________________________________________________________ 
  
կողմից բնության պահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման 

օրենսդրության պահանջների խախտման մասին «__»________20__թ. կազմված 
Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ N___ արձանագրությունը, ինչպես 
նաև ներկայացված այլ նյութերը (արձանագրությունը) 

  
ՊԱՐԶԵՑԻ՝ 

  
________________________________________________________________________ 
       (շարադրվում է բնապահպանական օրենսդրության խախտման բնույթը, տալով գնահատական ինչպիսի 
________________________________________________________________________ 
                       գործունեության կամ անգործության հետևանքով է թույլ տրվել խախտումը) 
  
Ելնելով վերոհիշյալից և ղեկավարվելով 

«Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքովկենդանական ու բուսական աշխարհի
ն պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի ____րդ 
հոդվածի և «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի__րդ հոդվածի պահանջներով 

  
ՈՐՈՇԵՑԻ 

  
______________________________________________________________ կողմից 

բնությանը 
                                           (տուգանվողի անուն, ազգանուն) 
պատճառած վնասն ենթակա է վերականգնման ____________________ դրամի չափով: 
Սույն որոշումը ստանալուց հետո, 15 օրվա ընթացքում խախտում թույլ տվող անձը 

պարտավոր է նշված գումարը փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական 
բյուջե՝ _______________________հաշվարկային հաշվին: 

Մուծման վերաբերյալ փաստաթուղթը ներկայացնել Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական 
ռեսուրսների վարչության աշխատակազմիբնապահպանական և ընդերքի պետական 
տեսչություն` հետևյալ հասցեով` ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Գ.Նժդեհի, 68: 

  
  

Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր շրջակա 
__________________________ 

(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)  



միջավայրի 
և բնական ռեսուրսների վարչության 

աշխատակազմի 
բնապահպանական և ընդերքի տեսչութ

յան պետ 

  
  

 

Հավելված N 2 
Հաստատված է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և 

բնական ռեսուրսների վարչության պետի 
2013 թվականի հուլիսի 13-ի N 48-Ն հրամանով 

  
ՈՐՈՇՈՒՄ N ________ 

  
ՕԲՅԵԿՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐԳԵԼԵԼՈՒ, ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ, ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

« _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 թ. 
  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա 
միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության բնապահպանական և ընդերքի պետական 
տեսչության պետ 

__________________________________________________________________ 
                                               (անունը, ազգանունը) 
__________________________________________________________________ 
ուսումնասիրելով_____________________________________________________ 
                                                       (օբյեկտի անվանումը) 
  

____________________________________________________________________________ 

«___» _______________ 20 թ. անցկացման ստուգումների արդյունքում 
կազմված բնապահպանականօրենսդրության խախտման նյութերը` 

1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
պարզեցի, որ________________________________________________________ 
                              (բնապահպանական օրենսդրության խախտման բնույթը և հետևանքները) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Ղեկավարվելով «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի __-րդ հոդվածով 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

  
Որոշեցի 

  
__________________________________________________________________ 
                                                (օբյեկտի անվանումը) 
գործունեությունը ____________________________________________________ 
                                                 (դադարեցնել, կամ կասեցնել, կամ արգելել) 
__________________________________________________________________ 
                                                   (ժամկետը) 

  

Որոշումը կազմված է ________________ օրինակից 

Որոշմանը ծանոթացա __________________________________ 
(օբյեկտի ներկայացուցչի անուն, ազգանուն, պաշտոնը) 

 __________________________________ 
(ստորագրությունը) 

  



  

Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր շրջակա 
միջավայրի 

և բնական ռեսուրսների վարչության 
աշխատակազմի 

բնապահպանական և ընդերքի տեսչութ
յան պետ 

_______________________ 
(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)  

  
  

 

Հավելված N 3 
Հաստատված է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և 

բնական ռեսուրսների վարչության պետի 
2013 թվականի հուլիսի 13-ի N 48-Ն հրամանով 

  
ՈՐՈՇՈՒՄ N 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
  

________________________ 
         (որոշման ընդունման վայրը) 

___________________ 
(ամիս, ամսաթիվ, տարի)      

  
Ես` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա 

միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության 
աշխատակազմի բնապահպանական և ընդերքի պետական տեսչության 
պետ`____________________________________________________________________ 
                                      (ազգանունը, անունը) 

Քննելով_______________________________________________________________ 
                          (գործի քննության ժամանակը, տեղեկություններ վարչական իրավախախտում) 
_____________________________________________________________________ 
                      (կատարող անձի վերաբերյալ` պաշտոնը, անուն, ազգանուն, բնակության վայրը) 
  
կողմից բնապահպանական օրենսդրության խախտման փաստի վերաբերյալ 
«   »                   20   թ. կազմված վարչական իրավախախտման N_____արձանագրությունը, 

  
ՊԱՐԶԵՑԻ 

  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
                      (շարադրում է գործի քննության ընթացքում հաստատված հանգամանքներ) 
  
Համաձայն «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսգրքի ______ հոդվածի 
  

ՈՐՈՇԵՑԻ 
  

_____________________________________________________________________ 
                                                (տուգանվողի անուն, ազգանուն) 
նշանակել__________դրամ գումարով վարչական տուգանք_______________________ 
                                                      (տառերով և թվերով) 
Սույն որոշումն ստանալուց հետո, 15 օրվա ընթացքում խախտում թույլ տվող անձը 

պարտավոր է նշված գումարը փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական 
բյուջե` ______________________ հաշվարկային հաշվին: 

Տուգանքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը ներկայացնել հետևյալ հասցեով՝ Լեռնային 
ՂարաբաղիՀանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական 
ռեսուրսների վարչության աշխատակազմի բնապահպանական և ընդերքի պետական 
տեսչություն՝ հետևյալ հասցեով` ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Գ.Նժդեհի, 68: 



  
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

օրենսգրքի» 287 և288 հոդվածների համաձայն սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել վերադաս 
մարմին (վերադաս պաշտոնատար անձին) կամ դատական կարգով` որոշումն ընդունելու 
օրվանից հետո 10 օրվա ընթացքում: 

  
  

Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր շրջակա 
միջավայրի 

և բնական ռեսուրսների վարչության 
աշխատակազմի 

բնապահպանական և ընդերքի տեսչութ
յան պետ 

_________________________ 
(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)  

  
  

 

Հավելված N 4 
Հաստատված է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և 

բնական ռեսուրսների վարչության պետի 
2013 թվականի հուլիսի 13-ի N 48-Ն հրամանով 

  
ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ N ____ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ 
ԽԱԽՏՄԱՆ (ՈՒՄՆԵՐԻ) ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

«__»_______________20____թ. 
  
Հիմք ընդունելով «_____» ___________ 20___թ.  N___ ստուգման ակտը________________ 
_________________________________________________________________________ 
                               (կազմակերպության, արտադրամասի, տեղամասի, անվանումը) 
որում արձանագրված է (են) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության 

պահանջներիկատարման վիճակի հետևյալ խախտում (ները)` 
________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
                                                  (խախտված իրավական նորմը) 
Հանձնարարվում է` __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
               (խախտումներ, որոնք չեն առաջացնում վարչական կամ քրեական պատասխանատվություն) 
  
Նշված հանձնարարականի պահանջները չկատարելը Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պարտավորություններ է 
առաջացնում: 

Հանձնարարականը կազմված է 2 /երկու/ օրինակից, որից 1 /մեկ/ օրինակը հանձնված է 
կազմակերպության պատասխանատու անձին: 

Հանձնարարականի կատարման մասին մինչև «____» __________ 20____թ. տեղյակ պահել 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա 
միջավայրի և բնական ռեսուրսներիվարչության 
աշխատակազմի բնապահպանական և ընդերքի պետական տեսչությանը: 

  

Ստուգողներ` Ստուգվողի կողմից` 

1._______________________ 
           (անուն, ազգանուն, պաշտոն) 

1.________________________ 
            (անուն, ազգանուն, պաշտոն) 

2._______________________ 2.________________________ 

3._______________________ 3.________________________ 

  



Ծանուցում` 
Ստացա հանձնարարականի մեկ օրինակը, որի վերաբերյալ. 

1. առարկություն չունեմ _________________________________  
(անուն, ազգանուն, պաշտոն) 

  «__»________________ 20___թ. 

2. ունեմ առարկություններ  _________________________________ 
(անուն, ազգանուն, պաշտոն) 

  «__»________________ 20___թ. 

Բացատրությունը կցվում է _____ էջից:  

  
  

Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր շրջակա 
միջավայրի 

և բնական ռեսուրսների վարչության 
աշխատակազմի 

բնապահպանական և ընդերքի տեսչութ
յան պետ 

_________________________ 
(ստորագրություն, անուն, ազգանուն)  

 

 


