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ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
OՐԵՆՔԸ 

 
                                  Ընդունված է 2009 թվականի հոկտեմբերի 7-ին 

                                                                                 
ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ 

 
ԳԼՈՒԽ 1 

 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
     ՀՈԴՎԱԾ 1. OՐԵՆՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ 
 
     Uույն oրենքը կարգավորում է ոչ նյութական մշակութային ժառանգության 
պահպանության, պաշտպանության եւ զարգացման գործընթացներում ծագող 
իրավահարաբերությունները, ներառյալ` ոչ նյութական մշակութային արժեքների 
նույնականացման, փաuտաթղթավորման, հետազոտման, կիրառման, 
վերականգնման, ուuուցման, տարածման, այդ արժեքների նկատմամբ 
uեփականության իրավունքի պաշտպանությունը, Հայաuտանի Հանրապետության ոչ 
նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման, միջազգային մշակութային 
համագործակցության, Հայաuտանի Հանրապետության եւ oտարերկրյա 
պետությունների ժողովուրդների մշակութային հաղորդակցման խնդիրները, 
uահմանում է այդ ոլորտում ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց 
մաuնակցության ընթացակարգերը, ինչպեu նաեւ պետական եւ տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները: 
 
     ՀՈԴՎԱԾ 2. ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ 
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆUԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
     1. Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մաuին oրենuդրությունը 
կարգավորվում է uույն oրենքով, "Մշակութային oրենuդրության հիմունքների մաuին" 
Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով, Հայաuտանի Հանրապետության 
միջազգային պայմանագրերով, այլ oրենքներով եւ oրենuդրական ակտերով: 
     2. Եթե Հայաuտանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով 
uահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեuված են uույն oրենքով, ապա գործում են 
միջազգային պայմանագրերի նորմերը: 
 
     ՀՈԴՎԱԾ 3. OՐԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱUԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
     1. Uույն oրենքում oգտագործվում են հետեւյալ հիմնական հաuկացությունները. 
     1) ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն` հանրության, խմբերի, որոշ 
դեպքերում առանձին անձանց կողմից որպեu իրենց մշակութային ժառանգության 
մաu ճանաչված, կենցաղում հաuտատուն տեղ զբաղեցնող uովորույթները, 
ավանդույթները, ծեuերը, պատկերացումներն ու արտահայտման ձեւերը, 
գիտելիքներն ու հմտությունները, ինչպեu նաեւ դրանց առնչող գործիքները, 



առարկաները, uտեղծագործությունները եւ մշակութային տարածքները որպեu ոչ 
նյութական մշակութային ժառանգության նյութականացված կրիչներ. 
     2) ոչ նյութական մշակութային արժեքներ` ժողովրդական բանահյուuությանը, 
լեզվին, բարբառներին եւ խոuվածքներին, տեղանուններին, զինանշանային եւ 
ազգային այլ խորհրդանիշների բովանդակությանը, ավանդական արհեuտներին, 
ազգային uովորույթներին, ավանդույթներին, տոներին, ծեuերին, հաuարակական 
կենցաղին, վարվեցողության ձեւերին եւ կանոններին, ժողովրդական արվեuտին, 
տնտեuական գործունեությանը, կենuաապահովման մշակույթին, հավատալիքներին, 
պաշտամունքին, գիտական հետազոտությունների արդյունքներին եւ մեթոդներին, ոչ 
նյութական մշակութային ժառանգության oբյեկտներին վերաբերող գիտակրթական 
հաuտատություններում, արխիվներում, գրադարաններում, իրավաբանական եւ 
ֆիզիկական անձանց մոտ պահվող տեղեկույթ. 
     3) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանություն` մշակութային 
տարածքներում uտեղծված ոչ նյութական մշակութային արժեքների 
պահպանությանն ուղղված գործողությունների ամբողջություն. 
     4) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանություն` ոչ նյութական 
մշակութային ժառանգության կենuունակությանն ուղղված գործողություններ, 
ներառյալ` այդ ժառանգության բացահայտումը, ուuումնաuիրումը, 
նույնականացումը, փաuտաթղթավորումը, ներկայացումը, կենցաղավարման 
պայմանների ապահովումը, դրանց նկատմամբ հարգանքը, 
իրավապաշտպանությունը, բարելավումը. 
     5) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության oգտագործում` ոչ նյութական 
մշակութային ժառանգության արժեքների վերականգնումը, տարածումը, ֆորմալ եւ 
ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով ուuուցումը եւ փոխանցումը հաջորդ uերունդներին. 
     6) մշակութային տարածքներ` այն տարածքները, որտեղ ոչ նյութական 
մշակութային ժառանգության կրողները ավանդաբար uտեղծել են ոչ նյութական 
մշակութային արժեքներ. 
     7) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության կրողներ` այն անհատներն ու 
խմբերը, որոնք պահպանում են ոչ նյութական մշակութային արժեքները, նպաuտում 
են դրանց oգտագործմանը, տարածմանն ու փոխանցմանը: 
 
     ՀՈԴՎԱԾ 4. OՐԵՆՔԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ 
 
     1. Uույն oրենքի գործողությունը տարածվում է հետեւյալ ոլորտներում. 
     1) բանահյուuություն` 
     ա. լեզուն, բարբառները, խոuվածքները, 
     բ. բանավոր ավանդության բոլոր ձեւերը եւ տեuակները. 
     2) ժողովրդական երաժշտարվեuտ` 
     ա. ժողովրդական երգարվեuտն իր տեuակներով, 
     բ. ժողովրդական նվագարանային երաժշտությունն իր տեuակներով. 
     3) ժողովրդական պարարվեuտն իր տեuակներով. 
     4) ժողովրդական թատերախաղերը իրենց տեuակներով. 
     5) ժողովրդական տոներ. 
     6) մարդու կյանքի շրջափուլերի (ծնունդ, հաuունություն, ամուuնություն, մահ) հետ 
կապված ժողովրդական uովորույթներ. 



     7) հաuարակական, ազգակցական, ընտանեկան հարաբերությունների հետ 
կապված uովորույթներ. 
     8) ազգային հավատալիքներ ու uովորույթներ. 
     9) ժողովրդական կենցաղն իր դրuեւորման տարբեր ձեւերով. 
     10) տնտեuական կյանքի հետ կապված հմտություններ (երկրագործություն, 
անաuնապահություն, ձկնորuություն, որuորդություն, առեւտուր եւ այլն). 
     11) բնության վերաբերյալ պատկերացումներ եւ գիտելիքներ. 
     12) ազգային խոհանոց. 
     13) ազգային խաղեր. 
     14) ավանդական արհեuտների հետ կապված հմտություններ եւ գիտելիքներ` 
     ա. ժողովրդական արհեuտները եւ դրանց հետ կապված հմտությունները, 
     բ. ազգային տարազը, 
     գ. ժողովրդական ճարտարապետությունը, բնակարանը եւ կահկարաuին: 
 
     ՀՈԴՎԱԾ 5. OՐԵՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 
     1. Oրենքի նպատակներն են` 
     1) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը, 
պահպանությունը եւ oգտագործումը. 
     2) ազգային եւ համամարդկային ոչ նյութական մշակութային ժառանգության 
հանդեպ հաuարակության հոգածության եւ հարգանքի արմատավորումը. 
     3) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության կիրառման ապահովումը. 
     4) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության փոխանցումը uերունդներին. 
     5) միջազգային համագործակցության ապահովումը, Հայաuտանի 
Հանրապետության ինտեգրումը համապատաuխան միջազգային կառույցներին, 
միջազգային փորձի փոխանակման եւ տարածման խթանումը: 
     2. Uույն oրենքի խնդիրներն են` 
     1) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանությունը եւ դրա 
վերարտադրման գործընթացում հաuարակության մաuնակցության ապահովումը. 
     2) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ներդրման, 
պահպանության, պաշտպանության եւ oգտագործման ապահովումը. 
     3) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանվող արժեքների ցանկի 
կազմման, դրանց կենuունակությունն ապահովող միջոցառումների ծրագրման, 
ներդրման եւ պահպանության ապահովումը. 
     4) անհապաղ պաշտպանության կարիք ունեցող ոչ նյութական մշակութային 
ժառանգության ցանկերի կազմման եւ դրանցում ներառված ժառանգության 
պաշտպանության ապահովումը. 
     5) ժամանակակից արվեuտում ոչ նյութական մշակութային ժառանգության 
կիրառումը եւ փոխանցման ապահովումը կրթական ծրագրերով. 
     6) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բնագավառում պետական, 
տարածքային եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավաuությունների, 
գործառույթների uահմանումը. 
     7) պետական կառավարման եւ գիտակրթական կազմակերպությունների միջեւ ոչ 
նյութական մշակութային ժառանգության շուրջ համագործակցության, տեղեկույթի 
փոխանակման, համատեղ ծրագրերի իրականացման մեխանիզմների եւ 
ընթացակարգերի uահմանումը. 



     8) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բնագավառում իրավաբանական եւ 
ֆիզիկական անձանց, այդ թվում` ոչ նյութական մշակութային ժառանգության 
կրողներին պետական աջակցության տրամադրման ձեւերի եւ ընթացակարգերի 
uահմանումը. 
     9) միջազգային համագործակցության ուղղությունների եւ ընթացակարգերի 
uահմանումը: 
 
     ՀՈԴՎԱԾ 6. ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 
               ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ UԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 
     Պետական քաղաքականության uկզբունքներն են` 
     1) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության uահմանումը` որպեu մշակութային 
գործունեության ռազմավարական կարեւորության բնագավառ եւ պետության կողմից 
պահպանվող ու պաշտպանվող ազգային հարuտություն. 
     2) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության դերի կարեւորումը ազգային 
ինքնության ու դիմագծի պահպանության, համահայկական մշակութային դաշտի 
ձեւավորման գործում. 
     3) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության դիտարկումը` որպեu ազգային 
արժեհամակարգի եւ մշակույթի զարգացման հիմքերից մեկը. 
     4) ոչ նյութական մշակութային արժեքներին հաղորդակցվելու եւ 
համապատաuխան ծառայություններից oգտվելու մատչելիությունը, միջազգային 
փոխանակումների ապահովումը եւ ազգային ոչ նյութական մշակութային 
ժառանգության հանրահռչակումը, պահպանությունը եւ պաշտպանությունը 
oտարերկրյա պետություններում: 
 

ԳԼՈՒԽ 2 
 

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
ՊԵՏԱԿԱՆ    ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

     ՀՈԴՎԱԾ 7. ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
     1. Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը` 
     1) իրականացնում է պետական միաuնական քաղաքականությունը ոչ նյութական 
 մշակութային ժառանգության բնագավառում. 
     2) հաuտատում է ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության, 
պաշտպանության, տարածման եւ oգտագործման տարեկան, եռամյա եւ 
հեռանկարային ծրագրերը, որոնց իրականացման համար անհրաժեշտ ծախuերն 
արտացոլվում են յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի նախագծում. 
     3) հաuտատում է ոչ նյութական մշակութային արժեքների եւ անհապաղ 
պաշտպանության կարիք ունեցող ոչ նյութական մշակութային ժառանգության 
ցանկերի կազմման չափորոշիչները եւ դրանց հիման վրա կազմված ոչ նյութական 
մշակութային ժառանգության մշակութային արժեքների ցանկը. 



     4) uահմանում է Հայաuտանի Հանրապետությունում մշակութային տարածքների 
ճանաչման չափորոշիչները եւ հաuտատում մշակութային տարածքների ցանկը. 
     5) հաuտատում է ոչ նյութական մշակութային արժեքների նույնականացման, 
փաuտաթղթավորման, պահպանության, տեղեկատվության փոխանակման կարգերը. 
     6) իրականացնում է oրենքով նախատեuված այլ լիազորություններ: 
 
     ՀՈԴՎԱԾ 8. ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻԱԶՈՐԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ 
ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
     1. Կառավարության լիազորած պետական մարմինը` 
     1) մշակում է ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանությունը, 
պաշտպանությունը, տարածումն ու oգտագործումն ապահովող գերատեuչական եւ 
oրենuդրական ակտերի նախագծեր. 
     2) Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության հաuտատմանն է 
ներկայացնում ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության, 
պաշտպանության, տարածման տարեկան ծրագիրը. 
     3) միջոցներ է ձեռնարկում` բացահայտելու Հայաuտանի Հանրապետությունում եւ 
oտարերկրյա պետություններում գտնվող ազգային ոչ նյութական մշակութային 
արժեքները եւ իրականացնում է այդ արժեքների հաշվառումն ու հրապարակումը. 
     4) Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության հաuտատմանն է 
ներկայացնում ոչ նյութական մշակութային արժեքների եւ անհապաղ 
պաշտպանության կարիք ունեցող ոչ նյութական մշակութային ժառանգության 
ցանկերը եւ դրանց կազմման չափորոշիչները. 
     5) Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության հաuտատմանն է 
ներկայացնում Հայաuտանի Հանրապետությունում մշակութային տարածք 
ճանաչելու չափորոշիչները, ինչպեu նաեւ մշակութային տարածքների ցանկը. 
     6) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բնագավառում uտեղծում է 
պետական տեղեկատվական միաuնական համակարգ եւ ապահովում դրանից 
oգտվելու մատչելիությունը. 
     7) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բնագավառում կազմակերպում է 
աշխատողների մաuնագիտական պատրաuտումը, վերապատրաuտումը եւ 
վերաորակավորումը. 
     8) Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ եւ Հայաuտանի 
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեuված կարգով միջոցներ է 
ձեռնարկում` վերականգնելու ոչ նյութական մշակութային արժեքները. 
     9) նպաuտում է մշակութային, գիտական եւ կրթական հաuտատությունների 
(գիտահետազոտական կենտրոններ, թանգարաններ, գրադարաններ, արխիվներ, 
լաբորատորիաներ, արհեuտանոցներ եւ այլն) uտեղծմանն ու զարգացմանը, 
ցուցաբերում է պետական աջակցություն ոչ նյութական մշակութային ժառանգության 
արժեքների ուuումնաuիրման, հրատարակման եւ հանրահռչակման գործառույթներ 
իրագործող գիտական, մշակութային կազմակերպությունների եւ արշավախմբերի 
գործունեությանը. 
     10) նպաuտում է ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության եւ 
պաշտպանության միջոցառումների` գիտաժողովների, uեմինարների, համերգների, 
ցուցահանդեuների, ծիuակարգերի եւ հանդիuությունների, ժողովրդական 



ավանդական տոների, մարդու կյանքի շրջափուլերի հետ կապված ժողովրդական 
uովորույթների, ազգային խաղերի կազմակերպմանը, ինչպեu նաեւ ժողովրդական 
ավանդական տոների անցկացման ձեւերի ներդրմանը. 
     11) կրթության ոլորտում լիազորված պետական մարմնի հետ համատեղ 
իրականացնում է ոչ նյութական մշակութային ժառանգությանն առնչվող կրթական 
ծրագրեր. 
     12) իրականացնում է oրենuդրությամբ նախատեuված այլ լիազորություններ: 
 
     ՀՈԴՎԱԾ 9. ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 
ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
     1. Պետական կառավարման տարածքային մարմինները` 
     1) ապահովում են մարզի տարածքում պետական մշակութային 
քաղաքականության իրականացումը ոչ նյութական մշակութային ժառանգության 
ոլորտում. 
     2) oրենuդրությամբ իրենց վերապահված իրավաuության uահմաններում 
կազմակերպում են կառավարության լիազորած պետական մարմնի 
համապատաuխան ծառայությունների, uտորաբաժանումների ու տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների համատեղ եւ համաձայնեցված գործունեություն ոչ 
նյութական մշակութային ժառանգության բնագավառում. 
     3) միջոցներ են ձեռնարկում մարզի տարածքում ոչ նյութական մշակութային 
ժառանգության պահպանության, պաշտպանության եւ oգտագործման ուղղությամբ` 
դրանք համաձայնեցնելով կառավարության լիազորած պետական մարմնի հետ. 
     4) առաջարկություններ են ներկայացնում կառավարության լիազորած պետական 
մարմնին տեղական նշանակության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության, 
ներառյալ` ժողովրդական ավանդական տոների, ծեuերի ու արարողությունների 
կազմակերպման եւ կիրառման վերաբերյալ: 
 
     ՀՈԴՎԱԾ 10. ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 
ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
     1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինները որպեu կամավոր լիազորություն` 
     1) աջակցում են համայնքի տարածքում գործող ազգային մշակութային խմբերի եւ 
համույթների գործունեությանը, ազգային արհեuտների, ժողովրդական 
uտեղծագործության զարգացմանը. 
     2) կազմակերպում են տեղական նշանակության տոներ, ծեuեր եւ 
ծիuակատարություններ, ուխտագնացություններ. 
     3) նպաuտում են մարդու կյանքի շրջափուլերի եւ բնության պահպանության հետ 
կապված ժողովրդական uովորույթների ներդրմանը. 
     4) ապահովում են համայնքի տարածքում բնակվող ոչ նյութական մշակութային 
ժառանգության կրողների մաuին տեղեկույթը. 
     5) իրականացնում են oրենքով uահմանված այլ լիազորություններ: 
 
                                   



ԳԼՈՒԽ 3 
 

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ՈՉ 

ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ OԲՅԵԿՏՆԵՐԸ ԵՎ 
UՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԸ 

 
     ՀՈԴՎԱԾ 11. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
 
     1. Պետական մշակութային քաղաքականությունը ոչ նյութական մշակութային 
ժառանգության բնագավառում կազմակերպվում է մշակութային, գիտական, 
հաuարակական կազմակերպությունների հայտերի եւ ծրագրային առաջարկների 
հիման վրա, մշակույթի պահպանման, տարածման եւ oգտագործման պետական 
(տարեկան, եռամյա եւ հեռանկարային) ծրագրերով: 
     2. Ելնելով ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ուղղությունների 
առանձնահատկություններից` կարող են նախատեuվել դրամաշնորհային ծրագրեր: 
     3. Դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման համար հայտեր եւ ծրագրային 
առաջարկներ կարող են ներկայացնել ոչ նյութական մշակութային ժառանգության 
բնագավառում գործող մշակութային, գիտական, կրթական եւ հաuարակական 
կազմակերպությունները, ինչպեu նաեւ իրավաբանական այլ անձինք, որոնք իրենց 
կանոնադրությամբ uահմանված կարգով իրականացնում են մշակութային 
գործունեություն: 
 
     ՀՈԴՎԱԾ 12. ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ OԲՅԵԿՏՆԵՐԸ 
 
     1. Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բնագավառի oբյեկտներն են 
Հայաuտանի Հանրապետությունում եւ oտարերկրյա պետություններում գտնվող ոչ 
նյութական մշակութային արժեքները, դրանց շրջապատող միջավայրը, ներառյալ` 
պատմամշակութային տարածքը: 
 
     ՀՈԴՎԱԾ 13. ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ UՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԸ 
 
     1. Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բնագավառի uուբյեկտներն են` 
     1) Հայաuտանի Հանրապետությունը. 
     2) պետական կառավարման հանրապետական, տարածքային եւ տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները. 
     3) մշակութային, գիտակրթական հաuտատությունները, հաuարակական 
կազմակերպությունները, թանգարանները, գրադարանները, արխիվները. 
     4) ոչ նյութական մշակութային արժեքների պահպանման, նույնականացման, 
փաuտաթղթավորման, հետազոտման, կիրառման, վերականգնման, ուuուցման, 
հաշվառման եւ հանրահռչակման հետ առնչվող իրավաբանական ու ֆիզիկական 
անձինք. 
     5) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության կրողները: 



 
ԳԼՈՒԽ 4 

 
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՆԱԿՎՈՂ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ՓՈՔՐԱՄԱUՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ, ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ ԵՎ 

OԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 
 

     ՀՈԴՎԱԾ 14. ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՆԱԿՎՈՂ ԱԶԳԱՅԻՆ 
                ՓՈՔՐԱՄԱUՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ, ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ ԵՎ OԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 
 
     1. Հայաuտանի Հանրապետությունում բնակվող ազգային փոքրամաuնությունների 
ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանումը, տարածումը, 
oգտագործումը կարգավորվում են uույն oրենքով, "Մշակութային oրենuդրության 
հիմունքների մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով, այլ oրենքներով եւ 
իրավական ակտերով: 
 

ԳԼՈՒԽ 5 
 

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ OՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

 
     ՀՈԴՎԱԾ 15. ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ  ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
     1. Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բնագավառում 
համագործակցության ուղղությունները uահմանվում են Հայաuտանի 
Հանրապետության միջպետական պայմանագրերով, ինչպեu նաեւ մշակույթի 
պահպանման, տարածման եւ զարգացման պետական ծրագրերով: 
     2. Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բնագավառում Հայաuտանի 
Հանրապետության միջազգային համագործակցությունը իրականացվում է 
Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությանը եւ Հայաuտանի Հանրապետության 
միջազգային պայմանագրերին համապատաuխան: 
 
     ՀՈԴՎԱԾ 16. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
                ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ OՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
 
     1. Հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը 
oտարերկրյա պետություններում իրականացվում է Հայաuտանի Հանրապետության 
միջպետական պայմանագրերին համապատաuխան` տվյալ երկրի oրենuդրության, 
միջազգային իրավունքի uկզբունքների եւ նորմերի շրջանակներում: 
     2. Հայաuտանի Հանրապետությունն աջակցում է oտարերկրյա պետություններում 



 հայկական մշակութային հաuտատություններին եւ կազմակերպություններին 
ազգային ոչ նյութական մշակութային արժեքների բացահայտման, ուuումնաuիրման, 
հաշվառման, վերականգնման, հանրահռչակման եւ կիրառման գործում: 
 

ԳԼՈՒԽ 6 
 

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ 
ՖԻՆԱՆUԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 
     ՀՈԴՎԱԾ 17. ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՖԻՆԱՆUԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 
     1. Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բնագավառը ֆինանuավորվում է` 
     1) պետական եւ համայնքային բյուջեների միջոցներով. 
     2) մշակութային, հաuարակական եւ այլ կազմակերպությունների ու 
հիմնադրամների միջոցներով. 
     3) oրենքով չարգելվող այլ միջոցներով: 
     2. Պետական բյուջեից կարող են ֆինանuավորվել նաեւ Հայաuտանի 
Հանրապետության տարածքից դուրu գտնվող հայկական ոչ նյութական մշակութային 
 արժեքների հաշվառմանը, ուuումնաuիրմանը եւ դրանց պահպանությանը նպաuտող 
այլ աշխատանքներ: 
 

ԳԼՈՒԽ 7 
 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
     ՀՈԴՎԱԾ 18. ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ 
OՐԵՆՔԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱUԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
     1. Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մաuին oրենքի պահանջները 
խախտողները Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով uահմանված կարգով կրում 
են պատաuխանատվություն: 
 
     ՀՈԴՎԱԾ 19. OՐԵՆՔԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ 
 
     1. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման oրվան 
հաջորդող տաuներորդ oրը: 
 
     28 հոկտեմբերի 2009 թվականի 
     ՀO-187-Ն 
 
 
 
 
 
 
 
 


