
 

Համարը Համարը N 48 Տ եսակը Տ եսակը Հիմնական
Տ իպը Տ իպը Որոշում Կարգավիճակը Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը Սկզբնաղբյուրը Ընդունման վայրը Ընդունման վայրը Երևան
Ընդունող մարմինը Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը Ընդունման ամսաթիվը 17.02.1993

Ստորագրող մարմինը Ստորագրող մարմինը ՀՀ վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը Ստորագրման ամսաթիվը 17.02.1993
Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացման ամսաթիվը Վ ավերացման ամսաթիվը 

Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը 17.02.1993 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ՊԱՇՏ ՈՆԻ ԲԵՐՈՒ ՄՈՎ  ՍՏ ԱՑՎ ԱԾ ՆՎ ԵՐՆԵՐԸ ՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆԸՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ՊԱՇՏ ՈՆԻ ԲԵՐՈՒ ՄՈՎ  ՍՏ ԱՑՎ ԱԾ ՆՎ ԵՐՆԵՐԸ ՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆԸ
ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆՀԱՆՁՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
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ՊԱՇՏ ՈՆԻ ԲԵՐՈՒ ՄՈՎ  ՍՏ ԱՑՎ ԱԾ ՆՎ ԵՐՆԵՐԸ ՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆԸ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆՊԱՇՏ ՈՆԻ ԲԵՐՈՒ ՄՈՎ  ՍՏ ԱՑՎ ԱԾ ՆՎ ԵՐՆԵՐԸ ՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆԸ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշ ում է`որոշ ում է`
1. Պաշտոնի բերումով ստացված նվերներ են համարվում պաշտոնատար անձանց կողմից ստացված բոլոր նվերները,

բացառությամբ նրանց, որոնք ստացվել են ազգակցական կապի մեջ գտնվող անձանցից, ինչպես նաև այն անձանցից,
որոնց հետ տվյալ պաշտոնատար անձը ծառայողական փոխհարաբերությունների մեջ չի գտնվում:

2. Արտասահմանյան գործուղումների ժամանակ պաշտոնատար անձանց կողմից ստացված բոլոր նվերները
(բացառությամբ ազգակցական կապի մեջ գտնվող անձանցից ստացված նվերների) համարվում են պաշտոնի բերումով
ստացված նվերներ:

Արտասահմանյան պատվիրակություններից և նրանց առանձին անդամներից ստացված բոլոր նվերները համարվում
են պաշտոնի բերումով ստացված նվերներ:

3. Ենթակա են հանձնման պաշտոնի բերումով ստացված այն նվերները, որոնց արժեքը հինգ անգամ կգերազանցի
պաշտոնատար անձի ամսական աշխատավարձը:

Ցանկության դեպքում պաշտոնատար անձը կարող է նվերը չհանձնել պետությանը` վճարելով իր 5 ամսվա
աշխատավարձի չափի և նվերի փաստացի արժեքի տարբերությունը:

4. Նվերի արժեքը որոշվում է ելնելով գոյություն ունեցող միջին շուկայական գներից:
5. Եթե նվերը ստացվել է նախարարության, պետական վարչության, գերատեսչության, ձեռնարկության,

հիմնարկության, կազմակերպության անունով (անկախ նրա արժեքից) պաշտոնատար անձը պարտավոր է փոխանցել
նվերը տվյալ նախարարության, պետական վարչության, գերատեսչության, ձեռնարկության, հիմնարկության,
կազմակերպության հաշվեկշռին:

6. Հանձնման ենթակա նվերը պաշտոնատար անձը պարտավոր է պետությանը հանձնել հնարավորին չափ կարճ
ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան նվերը ստանալուց կամ արտասահմանից վերադառնալուց հետո 15 օրվա ընթացքում:

7. Պաշտոնի բերումով ստացված նվերները ենթակա են հանձնման Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
1992 թվականի նոյեմբերի 18-ի «Բռնագրավված, տիրազուրկ, ժառանգական իրավունքով պետությանն անցած
նյութական և դրամական արժեքների օգտագործման մասին» N 585 որոշմամբ նախատեսված մարմիններին: Դրանց
հետագա տնօրինումն իրականացվում է նշված որոշմամբ սահմանված կարգով:

8. Պաշտոնի բերումով ստացված նվերները սահմանված կարգով պետությանը չհանձնելն առաջացնում է
օրենսդրությամբ նախատեսված պատասխանատվություն:

 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
վարչապետվարչապետ  
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