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Հոդված 9. Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 
ապահովման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության լիազորությունները 

  
Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառում 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը՝ 
ա) իրականացնում է պետական քաղաքականությունը և 

կրում ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման 
պատասխանատվությունը. 

բ) հաստատում է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման 
համալիր և տարեկան ծրագրերը, ինչպես նաև դրանք կատարողների ներկայացրած 
հաշվետվությունները. 

գ) հաստատում է ճանապարհային երթևեկության կանոնները. 
դ) (կետն ուժը կորցրել է 08.12.10 ՀՕ-228-Ն) 
ե) սահմանում է վարորդական վկայական ստանալու քննություններ ընդունելու և 

վարորդական վկայական տալու կարգը, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցներ 
վարելու վարորդական վկայական ստանալու համար պարտադիր ներկայացման 
ենթակա փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև ազգային և միջազգային վարորդական 
վկայականների ձևերն ու նկարագրերը. 

զ) սահմանում է տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության 
գործունեություն իրականացնելու լիցենզավորման կարգը, լիցենզիայի պայմաններն ու 
պահանջները, ներառյալ` տվյալ լիցենզիայի հիման վրա շահագործվող հոսքագծերի 
նվազագույն քանակը, լիցենզիաների գործողության տարածքները Հայաստանի 
Հանրապետության վարչատարածքային միավորներում. 

իգ) սահմանում է ոստիկանության կողմից հաշվառման տվյալների փոփոխությամբ 
տրանսպորտային միջոցների վերասարքավորման և առանց թույլտվության 
վերասարքավորված տրանսպորտային միջոցների վերահաշվառման թույլտվություն 
տալու կարգերը, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցի վերասարքավորման 
թույլտվություն տալու, տրանսպորտային միջոցի վերասարքավորման թույլտվություն 
տալը մերժելու, վերասարքավորված տրանսպորտային միջոցի վերահաշվառման 
թույլտվություն տալու, վերասարքավորված տրանսպորտային միջոցի վերահաշվառման 
թույլտվություն տալը մերժելու մասին որոշումների ձևերը և վերասարքավորման 
ժամանակ իրականացման ենթակա տեխնիկական պայմանները. 

իդ) սահմանում է տրանսպորտային միջոցների առկայծող փարոսիկներ կամ հատուկ 
ձայնային ազդանշաններ արձակելու սարքավորումների վաճառք իրականացնելու 
թույլտվություն տալու կարգը. 

իե) հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 
«Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության 
(այսուհետ` Ճանապարհային ոստիկանություն) կանոնադրությունը. 
     իե.1) հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների 
ծառայողական ավտոմոբիլների հաշվառման, վերահաշվառման և հաշվառման 
համարանիշերի տրամադրման կարգը. 

իե.2) սահմանում է հատուկ նշանակության տրանսպորտային միջոցների ուղեկցման և 
էսկորտ ուղեկցման, ավտոտրանսպորտային շարասյուների անվտանգ երթևեկության 
ապահովման կարգը. 

իե.3) սահմանում է վարորդի սթափության վիճակի զննության կարգը, այդ զննության 
արձանագրության, ուղեգրի, գրանցման մատյանի ձևերը. 

իե.4) սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների և Ճանապարհային ոստիկանության միջև օրենքով 
սահմանված լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկությունների 
փոխանակման կարգը. 

իզ) իրականացնում է օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ. 
 



իէ) սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի՝ բեռնատար 
ավտոմոբիլների երթևեկությունն արգելված փողոցներում բեռնափոխադրումների 
իրականացման նպատակով բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը թույլատրող 
ժամանակավոր թույլտվության ձևը և տրման կարգը։ 


