
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը  

 
Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից 

1 փետրվարի 1999 թ 

 

ԽԱՂԱՂ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ՄԱՍԻՆ 

(նախաբանն ուժը կորցրել է 09.11.04 ՀՕ-119-Ն) 

 

 

Հոդված 17. Կարգավորող մարմնի լիազորությունները 
(վերնագիրը խմբ. 23.03.18 ՀՕ-266-Ն) 
  
1. Սույն օրենքի 15-րդ հոդվածում նշված կարգավորումն իրականացնելու համար 

կարգավորող մարմինը` 
1) մշակում և վարչապետին է ներկայացնում ատոմային էներգիայի օգտագործման 

բնագավառի իրավական ակտերի նախագծեր. 
2) իրականացնում է ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում 

գործունեության, ինչպես նաև անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր 
պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց լիցենզավորումը, միջուկային և ռադիոակտիվ 
նյութերի, ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի, գեներացնող ճառագայթման 
աղբյուրների, ռադիոակտիվ թափոնների, հատուկ նյութերի, սարքավորումների, 
տեխնոլոգիաների ներմուծման և արտահանման լիցենզավորումը. 

3) օրենքով և միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում կասեցնում կամ 
դադարեցնում է լիցենզիայի գործողությունը. 

4) կատարում է ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի աշխատանքների, 
օբյեկտների և սարքավորումների անվտանգության գնահատում, կազմակերպում և 
անցկացնում է փորձաքննություն. 

5) կազմակերպում և անցկացնում է հետազոտություններ ատոմային էներգիայի 
օգտագործման բնագավառի անվտանգության բարձրացման նպատակով. 

6) իրականացնում է շահագործող կազմակերպության կողմից ատոմային էներգիայի 
օգտագործման օբյեկտների շահագործման ժամանակ տեղի ունեցած միջուկային և 
ճառագայթային միջադեպերի քննության գնահատում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում 
Կառավարության սահմանած կարգով իրականացնում է լրացուցիչ քննություն, ստեղծում է 
խախտումների մասին տվյալների բանկ. 

7) վերահսկողություն է իրականացնում լիցենզավորված իրավաբանական և ֆիզիկական 
անձանց կողմից ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի օրենսդրության և 
տրված լիցենզիաների պահանջների կատարման նկատմամբ, իրականացնում է 
լիցենզավորված անձանց համար անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր 



աշխատանքներ իրականացնող և ծառայություններ մատուցող առևտրային 
կազմակերպությունների որակի ապահովման ծրագրերի ստուգումը. 

8) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` կիրառում է 
վարչական պատասխանատվության միջոցներ ատոմային էներգիայի օգտագործման 
բնագավառին վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, անվտանգության 
նորմերի և կանոնների, տրված կարգադրագրերի պահանջների խախտումներ թույլ տված 
անձանց նկատմամբ, իսկ օրենքով սահմանված դեպքերում խախտումներին վերաբերող 
նյութերը ներկայացնում է իրավապահ մարմիններ.  

9) վերահսկողություն է իրականացնում միջուկային զենքի չտարածման երաշխիքների 
պահպանման նկատմամբ. 

10) ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառին վերաբերող օրենսդրության 
պահանջների և տրված լիցենզիաների պայմանների խախտումների հայտնաբերման 
դեպքում տալիս է լիցենզավորված անձանց կողմից պարտադիր կատարման համար 
կարգադրագրեր, իսկ մարդկանց առողջությանը կամ շրջակա միջավայրին սպառնացող 
վտանգի դեպքում` իրականացվող աշխատանքների դադարեցման կարգադրագրեր. 

11) տարեկան մեկ անգամ Կառավարություն հաշվետվություն է ներկայացնում 
ատոմային էներգիայի անվտանգության տեսակետից կարևոր օբյեկտների միջուկային և 
ճառագայթային անվտանգության վերաբերյալ. 

12) պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, 
կազմակերպություններին և լրատվության միջոցներին ըստ անհրաժեշտության 
տեղեկատվություն է ներկայացնում միջուկային և ճառագայթային անվտանգության 
վերաբերյալ. 

13) իրավունք ունի պետական մարմիններից ու կազմակերպություններից ստանալու 
անվտանգության գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն. 

14) վերահսկում է լիցենզավորված անձանց պատրաստվածությունը հնարավոր 
վթարային իրավիճակներին. 

15) վթարային իրավիճակների դեպքում ատոմային էներգիայի օգտագործման 
օբյեկտներում գնահատում է իրավիճակը և դրա հնարավոր փոփոխությունների 
կանխատեսումների հիման վրա Կառավարություն, Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ իրավիճակների հարցերով լիազորված պետական կառավարման մարմին 
առաջարկություններ է ներկայացնում անհրաժեշտ պաշտպանական միջոցառումներ 
իրականացնելու վերաբերյալ. 

16) կազմակերպում և համակարգում է «Միջուկային զենքը չտարածելու մասին» 
պայմանագրի և այդ պայմանագրի հետ կապված` Հայաստանի Հանրապետության այլ 
պարտավորությունների կատարումը. 

17) իրականացնում է միջուկային նյութերի, իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների, 
ռադիոակտիվ թափոնների պետական գրանցումը և պետական ռեգիստրի վարումը. 

18) իր իրավասության սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին 
հարաբերությունների հարցերով լիազորված պետական կառավարման մարմնի հետ 
համատեղ վերահսկողություն է իրականացնում ատոմային էներգիայի օգտագործման 
բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով ստանձնած 
պարտավորությունների կատարման նկատմամբ. 

19) համակարգում է Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ 
տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 
ազգային և տարածաշրջանային ծրագրերը. 



20) «Միջուկային վթարի մասին օպերատիվ տեղեկացման մասին» կոնվենցիային 
համապատասխան` իրականացնում է միջուկային վթարի մասին միջազգային օպերատիվ 
ազդարարում և հանդես է գալիս որպես կապի կենտրոնական մարմին` վթարի դեպքում 
տեղեկացման հարցերով. 

21) համագործակցում է միջազգային կազմակերպությունների և այլ պետությունների 
կարգավորող մարմինների հետ` անվտանգության և տեղեկատվության փոխանակման 
հարցերով. 

22) իրականացնում է շրջակա միջավայրի ճառագայթային մշտադիտարկում 
(մոնիթորինգ) և վերահսկողություն. 

23) իր իրավասության սահմաններում ոստիկանության և ազգային անվտանգության 
ծառայության մարմինների հետ համատեղ իրականացնում է ատոմային էներգիայի 
օգտագործման օբյեկտների, միջուկային և ռադիոակտիվ նյութերի ֆիզիկական 
պաշտպանության պետական կարգավորում: 

«24) ընդունում է ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի 
գործունեությունը կարգավորող ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր՝ 
միջուկային անվտանգության, ճառագայթային անվտանգության և պաշտպանության, 
ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման, միջուկային ու ռադիոակտիվ նյութերի  
փոխադրման,  ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների, միջուկային և 
ռադիոակտիվ նյութերի ֆիզիկական պաշտպանության, վթարային պատրաստվածության 
և հակազդման վերաբերյալ նորմեր, կանոններ, պահանջներ, կարգեր, պայմաններ, 
ցանկեր. 

2. Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի աշխատանքի անհապաղ դադարեցման 
լիազորությունը վերապահվում է կոմիտեի նախագահին, նախագահի համապատասխան 
տեղակալին, ատոմային էլեկտրակայանում կոմիտեի տեսուչին: 

25) կնքում է միջազգային պայմանագրեր։» 

(17-րդ հոդվածը փոփ. 19.03.09 ՀՕ-72-Ն, 07.02.18 ՀՕ-109-Ն, խմբ. 23.03.18 ՀՕ-266-Ն) 
 

Հոդված 18. Լիցենզավորումն ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում 
 
1. Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում կարգավորող մարմինը որոշակի 

ժամկետով լիցենզիա տալիս է գործունեության հետևյալ տեսակների համար` 
ա) միջուկային տեղակայանքների, ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների, 

ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների հրապարակի ընտրում, նախագծում, 
կառուցում, շահագործում, շահագործումից հանում. 

բ) միջուկային նյութերի արտադրություն, օգտագործում, փոխադրում, պահեստավորում. 
գ) ռադիոակտիվ նյութերի արտադրություն, օգտագործում, փոխադրում, 

պահեստավորում. 
դ) ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի արտադրություն, օգտագործում, 

վերանորոգում, մոնտաժում և կարգաբերում, փոխադրում, պահեստավորում. 
ե) գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների օգտագործում, կարգաբերում. 
զ) միջուկային տեղակայանքների և միջուկային նյութերի ֆիզիկական պաշտպանության 

իրականացում. 



է) ատոմային էներգիայի oգտագործման oբյեկտների համար անվտանգության 
տեսակետից կարևոր սարքերի, սարքավորումների, համակարգերի նախագծում, 
պատրաստում. 

ը) ատոմային էներգիայի oգտագործման oբյեկտների նախագծերի և այլ փաստաթղթերի 
փորձաքննություն. 

թ) ատոմային էներգիայի oգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման 
տեսակետից կարևոր պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց գործունեություն: 

1.1. Սույն հոդվածի 1-ին մասի «բ-դ» կետերով սահմանված գործունեության 
տեսակներով կարող են զբաղվել իրավաբանական անձինք: 

«ժ) ռադիոակտիվ թափոնների վերամշակում, պահում։» 

2. Միջուկային նյութերի, ռադիոակտիվ նյութերի, ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող 
սարքերի, ռադիոակտիվ թափոնների, ներմուծման և արտահանման լիցենզիան տալիս է 
Կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը` «Լիցենզավորման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան: 

Միջուկային նյութերի, ռադիոակտիվ նյութերի, ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող 
սարքերի, ռադիոակտիվ թափոնների ներմուծման լիցենզիան տրվում է, եթե ներմուծողն 
ունի դրանց օգտագործման կամ պահման լիցենզիա:  

3. Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում տրված լիցենզիայով 
հաստատվում են տվյալ գործունեությամբ զբաղվելու` լիցենզավորված անձի իրավունքը և 
լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակի անվտանգ կատարման համար 
անհրաժեշտ պայմաններն ու պահանջները: Լիցենզիայի պայմաններով և պահանջներով 
սահմանված դեպքերում կարգավորող մարմինը տալիս է թույլտվություն:  

Ատոմային էներգիայի անվտանգության տեսակետից կարևոր օբյեկտների կառուցման, 
շահագործման և շահագործումից հանելու լիցենզիա ստանալու համար օրենքով 
նախատեսված բոլոր փաստաթղթերը կարգավորող մարմինը դրանք քննարկում է 
ստանալուց հետո` 30 օրվա ընթացքում, իսկ լիցենզիան տալիս կամ մերժում է բոլոր 
փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո` 180 օրվա ընթացքում:  

4. Անվտանգության նոր նորմեր և կանոններ գործողության մեջ մտցնելը չի առաջացնում 
լիցենզիայի գործողության ժամկետի նվազեցում: Եթե լիցենզիայով սահմանված 
պահանջները չեն համապատասխանում անվտանգության նոր նորմերին ու կանոններին, 
լիցենզավորված անձը պարտավոր է սահմանված ժամկետում մշակել և կարգավորող 
մարմնի հետ համաձայնեցնել համապատասխան փոխհատուցող 
կազմակերպատեխնիկական միջոցառումներ:  

5. Շահագործող կազմակերպությանը տրված լիցենզիայի գործողության դադարեցման 
դեպքում անվտանգության ապահովման նրա պատասխանատվությունն անցնում է օբյեկտի 
սեփականատիրոջը:  

6. Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման 
տեսակետից կարևոր պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց լիցենզիան տրվում է 
բժշկական հակացուցումների բացակայության դեպքում: Բժշկական հակացուցումների 
ցանկը, բժշկական ստուգման կարգը սահմանում է Կառավարությունը:  

7. Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում տրվող լիցենզիաների 
գործողության ժամկետները սահմանվում են լիցենզավորման կարգերով: 

(18-րդ հոդվածը լրաց. 15.12.05 ՀՕ-8-Ն, փոփ. 22.02.07 ՀՕ-119-Ն, 19.05.08 ՀՕ-70-Ն, 
19.03.09 ՀՕ-72-Ն, խմբ., փոփ. 08.12.10 ՀՕ-234-Ն, լրաց. 20.11.14 ՀՕ-162-Ն, փոփ. 27.10.17 ՀՕ-
173-Ն, 23.03.18 ՀՕ-266-Ն) 

(գլուխը խմբ. 09.11.04 ՀՕ-119-Ն) 



 

 

 

Հոդված 21. Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների և ռադիոակտիվ թափոնների 
հաշվառման ու հսկման պետական համակարգը 

 
1. Անվտանգության կարգավորման ենթակա իոնացնող ճառագայթման աղբյուրները և 

Հայաստանի Հանրապետությունում առկա կամ առաջացող ռադիոակտիվ թափոնները 
պետք է պետականորեն գրանցվեն, հաշվառվեն և հսկվեն:  

2. Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների և ռադիոակտիվ թափոնների պետական 
գրանցման համար պատասխանատու են լիցենզավորված այն անձինք, ովքեր տնօրինում են 
նշված իոնացնող ճառագայթման աղբյուրները, կամ որոնց գործունեության արդյունքում են 
ստացվել ռադիոակտիվ թափոնները:  

3. Անվտանգության կարգավորման ենթակա իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների 
ցանկը «դասակարգումը»

(21-րդ հոդվածը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-266-Ն) 

, ինչպես նաև իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների և 
ռադիոակտիվ թափոնների պետական գրանցման կարգը սահմանում է Կառավարությունը` 
կարգավորող մարմնի ներկայացմամբ: 

 


