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Համաձայն «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի     

N 451-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ և 9.1-ին կետերի՝ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ   է. 

1. Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2022 թվականի 

ձմեռային զորակոչից տարկետում տալ կրթության և գիտության բնագավառներում 

նշանակալի նվաճումներ ունեցող և բակալավրի (դիպլոմավորված մասնագետի, 

ինտեգրացված) կրթական ծրագրով սովորող (կամ դիմորդ հանդիսացող) քաղաքա-

ցիների` համաձայն N 1 հավելվածի: 

2. Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2022 թվականի 

ձմեռային զորակոչից տարկետում տալ կրթության և գիտության բնագավառնե-

րում նշանակալի նվաճումներ ունեցող և ասպիրանտուրայի կրթական ծրագրով 

սովորող (կամ դիմորդ հանդիսացող) քաղաքացիների` համաձայն N 2 հավելվածի: 
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3. Սահմանել, որ սույն որոշման N 1 հավելվածի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետով` 

Հովհաննես Լեռնիկի Ստեփանյանի (ծնվ.՝ 16.06.2004 թ., հասցե՝ Արմավիրի մարզ, 

Մեծամոր խոշորացված համայնքի Նոր Արտագերս բնակավայր, 1-ին փողոց, 35 

տուն, Երևանի պետական համալսարան) և 5-րդ կետի 3-րդ ենթակետով՝ Վահագն 

Աշոտի Սարգսյանի (ծնվ.՝ 03.06.2004 թ., հաշվառման հասցե՝ ք. Երևան, Գայի 1/1, 

54 բն., Պեկինի համալսարան) մասով սույն որոշմամբ տրված տարկետումն ուժի 

մեջ է մտնում օրենքով սահմանված այլ հիմքով տրված տարկետման ժամկետն 

ավարտվելուց հետո: 

4. Սահմանել, որ սույն որոշման NN 1 և 2 հավելվածներում նշված քաղաքա-

ցիների համար սույն որոշմամբ տրված տարկետումներն ուժի մեջ են մտնում մինչև 

2023 թվականի հունվարի 26-ը ներառյալ իրենց զինվորական հաշվառման վայրի 

զինվորական կոմիսարիատներ ներկայացված՝ համապատասխան կրթական 

ծրագրով ուսումնառության ընդունվելու (հրամանագրվելու) վերաբերյալ ուսում-

նական հաստատության կողմից տրված տեղեկանքի հիման վրա: Եթե մինչև 2023 

թվականի հունվարի 26-ը ներառյալ սույն որոշման NN 1 և 2 հավելվածներում նշված 

քաղաքացիներն իրենց զինվորական հաշվառման վայրի զինվորական կոմիսա-

րիատներ չեն ներկայացնում համապատասխան կրթական ծրագրով ուսումնա-

ռության ընդունվելու (հրամանագրվելու) վերաբերյալ ուսումնական հաստատության 

կողմից տրված տեղեկանք, ապա նրանք համարվում են սույն որոշման շրջանակ-

ներում տարկետման իրավունք չունեցող և ենթակա են պարտադիր զինվորական 

ծառայության՝ հայտարարված 2022 թվականի ձմեռային զորակոչի ընթացքում: 
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