
Հավելված 2 
 

«Պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
 

Հավելված 2 
 

«Պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ ԿՐԾՔԱՆՇԱՆՆԵՐԻ 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՇՆՈՐՀԱԳՐԵՐԻ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ 

 
ՀՀ ժողովրդական արտիստի կրծքանշան 

 
 

 

 

 

 

 

 
ՀՀ ժողովրդական արտիստի կրծքանշանը պատրաստված է 

բրոնզափառ պղնձից, բաղկացած է 2 տարրից՝ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական դրոշի պատկերով ուղղանկյունաձև զոլակից և դրան կապօղակով 
ամրացված ութանկյունից: Զոլակն ունի 25 մմ երկարություն և 10 մմ լայնություն, պատված է 
եռագույն սառը արծնով: Ութանկյան տրամագիծը 36 մմ է: Կրծքանշանի միջին մասում՝ անփայլ 
մակերեսի վրա զետեղված է տվյալ գործունեության ասպարեզը խորհրդանշող ողբերգակի և 
կատակերգակի դիմակների ցայտաքանդակ՝ փայլեցված ողորկ մակերեսով: Վերին մասում 
Արարատ լեռան ոճավորված ուրվագիծն է, ստորին հատվածում պատկերված է դափնու ճյուղ՝ 
ներքևում «ՀՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՐՏԻՍՏ» գրությամբ: 
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 ՀՀ ժողովրդական նկարչի կրծքանշան 

 
ՀՀ ժողովրդական նկարչի կրծքանշանը պատրաստված է բրոնզափառ պղնձից, բաղկացած է 

2 տարրից՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի պատկերով ուղղանկյունաձև զոլակից 
և դրան կապօղակով ամրացված ութանկյունից: Զոլակն ունի 25 մմ երկարություն և 10 մմ լայնություն, 
պատված է եռագույն սառը արծնով: Ութանկյան տրամագիծը 36 մմ է: Կրծքանշանի միջին մասում՝ 
անփայլ մակերեսի վրա զետեղված է տվյալ գործունեության ասպարեզը խորհրդանշող 
ցայտաքանդակ՝ 2 խաչաձևված վրձնով ներկապնակ՝ փայլեցված ողորկ մակերեսով: Վերին մասում 
Արարատ լեռան ոճավորված ուրվագիծն է, ստորին հատվածում պատկերված է դափնու ճյուղ՝ 
ներքևում «ՀՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՆԿԱՐԻՉ» գրությամբ: 

Հանրապետության նախագահի 

Հանրապետության  նախագահ 

Հանրապետության  նախագահի 

աշխատակազմի  ղեկավար 
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ՀՀ գիտության վաստակավոր գործչի կրծքանշան 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ՀՀ գիտության վաստակավոր գործչի կրծքանշանը պատրաստված 

է բրոնզափառ պղնձից, բաղկացած է 2 տարրից՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի 
պատկերով ալիքաձև զոլակից և դրան կապօղակով ամրացված ալիքաձև շրջանից: Զոլակն ունի 25 
մմ երկարություն և 10 մմ լայնություն, պատված է եռագույն սառը արծնով: Շրջանի տրամագիծը 36 
մմ է: Կրծքանշանի միջին մասում՝ անփայլ մակերեսի վրա զետեղված է տվյալ գործունեության 
ասպարեզը խորհրդանշող ցայտաքանդակ՝ փայլեցված ողորկ մակերեսով: Խորհրդանիշից ձախ 
դաջված է լատիներեն «PER ASPERA AD ASTRA» ասացվածքը, որը թարգմանաբար նշանակում է 
«Փշերի միջով՝ դեպի աստղեր»: Վերին մասում Արարատ լեռան ոճավորված ուրվագիծն է, ստորին 
հատվածում պատկերված է դափնու ճյուղ՝ ներքևում «ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՉ» 
գրությամբ:  

Հանրապետության նախագահի 

Հանրապետության  նախագահի 

աշխատակազմի  ղեկավար 

 

Հանրապետության  նախագահ 
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ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետի կրծքանշան 
 

 

 

 

 

 

 

 
ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետի կրծքանշանը 

պատրաստված է բրոնզափառ պղնձից, բաղկացած է 2 տարրից՝ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի պատկերով ալիքաձև զոլակից և դրան 
կապօղակով ամրացված ալիքաձև շրջանից: Զոլակն ունի 25 մմ երկարություն և 10 մմ լայնություն, 
պատված է եռագույն սառը արծնով: Շրջանի տրամագիծը 36 մմ է: Կրծքանշանի միջին մասում՝ 
անփայլ մակերեսի վրա զետեղված է տվյալ գործունեության ասպարեզը խորհրդանշող 
ցայտաքանդակ՝ փայլեցված ողորկ մակերեսով, դաջված են սյունախոյակներ: Վերին մասում 
Արարատ լեռան ոճավորված ուրվագիծն է, ստորին հատվածում պատկերված է դափնու ճյուղ՝ 
ներքևում «ՀՀ ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ» գրությամբ: 

Հանրապետության նախագահի 

Հանրապետության  նախագահ 

Հանրապետության  նախագահի 

աշխատակազմի  ղեկավար 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ վաստակավոր շինարարի կրծքանշան 

 

 ՀՀ վաստակավոր շինարարի կրծքանշանը պատրաստված է բրոնզապատ պղնձից, բաղկացած 
է 2 տարրից՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի պատկերով ալիքաձև զոլակից և 
դրան կապօղակով ամրացված ալիքաձև շրջանից: Զոլակն ունի 25 մմ երկարություն ու 10 մմ 
լայնություն, պատված է եռագույն սառը արծնով:  Շրջանի տրամագիծը 30 մմ է: Կրծքանշանի միջին 
մասում՝ անփայլ մակերեսի վրա զետեղված է շինարարական աշխատանքները բնութագրող սարքա-
վորումներ և շինություններ, իսկ կենտրոնական մասում շինարարության խորհրդանիշն է` 

Հանրապետության նախագահի 

Հանրապետության  նախագահի 

աշխատակազմի  ղեկավար 

 

Հանրապետության  նախագահ 
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ուղղալարը:  Վերին մասում Արարատ լեռան ոճավորված ուրվագիծն է, ներքևում՝ «ՀՀ վաստակավոր 
շինարար» գրությամբ: 

  

ՀՀ վաստակավոր բժշկի կրծքանշան 
 

 
 

 

 

 

 

 

ՀՀ վաստակավոր բժշկի կրծքանշանը պատրաստված է 
բրոնզափառ պղնձից, բաղկացած է 2 տարրից՝ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական դրոշի պատկերով ալիքաձև զոլակից և դրան կապօղակով 
ամրացված ալիքաձև շրջանից: Զոլակն ունի 25 մմ երկարություն և 10 մմ լայնություն, պատված է 
եռագույն սառը արծնով: Շրջանի տրամագիծը 36 մմ է: Կրծքանշանի միջին մասում՝ անփայլ մակերե-
սի վրա զետեղված է տվյալ գործունեության ասպարեզը խորհրդանշող ցայտաքանդակ՝ գավաթին 
գալարված 2 օձ, մեկը դաջված, մյուսը՝ փայլեցված ողորկ մակերեսով: Վերին մասում Արարատ 
լեռան ոճավորված ուրվագիծն է, ստորին հատվածում պատկերված է դափնու ճյուղ՝ ներքևում «ՀՀ 
ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ԲԺԻՇԿ» գրությամբ: 

Հանրապետության նախագահի 

Հանրապետության  նախագահի 

աշխատակազմի  ղեկավար 

 

Հանրապետության  նախագահ 
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ՀՀ վաստակավոր իրավաբանի կրծքանշան 
 

 

 

 

 

 

 

 
ՀՀ վաստակավոր իրավաբանի կրծքանշանը 

պատրաստված է բրոնզափառ պղնձից, բաղկացած է 2 տարրից՝ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի պատկերով ալիքաձև զոլակից և դրան կապ-
օղակով ամրացված ալիքաձև շրջանից: Զոլակն ունի 25 մմ երկարություն և 10 մմ լայնություն, 
պատված է եռագույն սառը արծնով: Շրջանի տրամագիծը 36 մմ է: Կրծքանշանի միջին մասում՝ 
անփայլ մակերեսի վրա զետեղված է արդարադատության աստվածուհու ցայտաքանդակը՝ փայլեց-
ված ողորկ մակերեսով: Խորհրդանիշից ձախ դաջված է լատիներեն «DURA LEX SED LEX» 
ասացվածքը, որը թարգմանաբար նշանակում է «Օրենքը խիստ է, բայց օրենք է»: Վերին մասում 
Արարատ լեռան ոճավորված ուրվագիծն է, ստորին հատվածում պատկերված է դափնու ճյուղ՝ 
ներքևում «ՀՀ ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆ» գրությամբ:  

 

Հանրապետության նախագահի 

Հանրապետության  նախագահի 

աշխատակազմի  ղեկավար 

 

Հանրապետության  նախագահ 
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ՀՀ վաստակավոր արտիստի կրծքանշան 

 
 

 

 

 

 

 
 
ՀՀ վաստակավոր արտիստ կրծքանշանը պատրաստված է 

բրոնզափառ պղնձից, բաղկացած է 2 տարրից՝ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական դրոշի պատկերով ալիքաձև զոլակից և 
դրան կապօղակով ամրացված ալիքաձև շրջանից: Զոլակն ունի 25 մմ երկարություն և 10 մմ 
լայնություն, պատված է եռագույն սառը արծնով: Շրջանի տրամագիծը 36 մմ է: Կրծքանշանի միջին 
մասում՝ անփայլ մակերեսի վրա զետեղված է տվյալ գործունեության ասպարեզը խորհրդանշող 
ցայտաքանդակ՝ ողբերգակի և կատակերգակի դիմակներ՝ փայլեցված ողորկ մակերեսով: Վերին 
մասում Արարատ լեռան ոճավորված ուրվագիծն է, ստորին հատվածում պատկերված է դափնու 
ճյուղ՝ ներքևում «ՀՀ ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ԱՐՏԻՍՏ» գրությամբ: 

 

Հանրապետության նախագահի 

Հանրապետության  նախագահի 

աշխատակազմի  ղեկավար 
 

Հանրապետության  նախագահ 
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ՀՀ վաստակավոր նկարչի կրծքանշան 

 

 

 

 

 

 

 
ՀՀ վաստակավոր նկարչի կրծքանշանը պատրաստված է 

բրոնզափառ պղնձից, բաղկացած է 2 տարրից՝ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական դրոշի պատկերով ալիքաձև զոլակից և 
դրան կապօղակով ամրացված ալիքաձև շրջանից: Զոլակն ունի 25 մմ երկարություն և 10 մմ 
լայնություն, պատված է եռագույն սառը արծնով: Շրջանի տրամագիծը 36 մմ է: Կրծքանշանի միջին 
մասում՝ անփայլ մակերեսի վրա զետեղված է տվյալ գործունեության ասպարեզը խորհրդանշող 
ցայտաքանդակ՝ 2 խաչաձևված վրձնով ներկապնակ՝ փայլեցված ողորկ մակերեսով: Վերին մասում 
Արարատ լեռան ոճավորված ուրվագիծն է, ստորին հատվածում պատկերված է դափնու ճյուղ՝ 
ներքևում «ՀՀ ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ՆԿԱՐԻՉ» գրությամբ: 

Հանրապետության նախագահի 

Հանրապետության  նախագահ 

Հանրապետության  նախագահի 

աշխատակազմի  ղեկավար 
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ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործչի կրծքանշան 
 

 

 

 

 

 

 

 
ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործչի կրծքանշանը պատրաստված է 

բրոնզափառ պղնձից, բաղկացած է 2 տարրից՝ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական դրոշի պատկերով ալիքաձև զոլակից և դրան կապօղակով 
ամրացված ալիքաձև շրջանից: Զոլակն ունի 25 մմ երկարություն և 10 մմ լայնություն, պատված է 
եռագույն սառը արծնով: Շրջանի տրամագիծը 36 մմ է: Կրծքանշանի միջին մասում՝ անփայլ մակերե-
սի վրա զետեղված է Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական 
թատրոնի շենքի ցայտաքանդակը՝ փայլեցված ողորկ մակերեսով: Վերին մասում Արարատ լեռան 
ոճավորված ուրվագիծն է, ստորին հատվածում պատկերված է դափնու ճյուղ՝ ներքևում «ՀՀ 
ԱՐՎԵՍՏԻ ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՉ» գրությամբ: 

Հանրապետության նախագահի 

Հանրապետության  նախագահի 

աշխատակազմի  ղեկավար 

 

Հանրապետության  նախագահ 
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ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործչի կրծքանշան 

 
 

 

 

 

  

 

 
ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործչի կրծքանշանը պատրաստված է 

բրոնզափառ պղնձից, բաղկացած է 2 տարրից՝ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական դրոշի պատկերով ալիքաձև զոլակից և դրան կապօղակով 
ամրացված ալիքաձև շրջանից: Զոլակն ունի 25 մմ երկարություն և 10 մմ լայնություն, պատված է 
եռագույն սառը արծնով: Շրջանի տրամագիծը 36 մմ է: Կրծքանշանի միջին մասում՝ անփայլ 
մակերեսի վրա զետեղված է Մատենադարանի շենքի ցայտաքանդակը՝ փայլեցված ողորկ 
մակերեսով: Վերին մասում Արարատ լեռան ոճավորված ուրվագիծն է, ստորին հատվածում 
պատկերված է դափնու ճյուղ՝ ներքևում «ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՉ» գրությամբ: 

 

Հանրապետության նախագահի 

Հանրապետության  նախագահի 

աշխատակազմի  ղեկավար 

 

Հանրապետության  նախագահ 
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ՀՀ վաստակավոր մանկավարժի կրծքանշան 
 

 

 

 

 

 

 
ՀՀ վաստակավոր մանկավարժի կրծքանշանը 

պատրաստված է բրոնզափառ պղնձից, բաղկացած է 2 տարրից՝ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի պատկերով 
ալիքաձև զոլակից և դրան կապօղակով ամրացված ալիքաձև շրջանից: Զոլակն ունի 25 մմ 
երկարություն և 10 մմ լայնություն, պատված է եռագույն սառը արծնով: Շրջանի տրամագիծը 36 մմ է: 
Կրծքանշանի միջին մասում՝ անփայլ մակերեսի վրա զետեղված է ցայտաքանդակ՝ հայոց այբուբենի 
«Ա», «Բ», «Գ» տառերով պատկերազարդ բացված գիրք՝ փայլեցված ողորկ մակերեսով: Գրքի 
վերևում փորագրված է՝ «Ճանաչել զիմաստութիւն...»: Վերին մասում Արարատ լեռան ոճավորված 
ուրվագիծն է, ստորին հատվածում պատկերված է դափնու ճյուղ՝ ներքևում «ՀՀ ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ» գրությամբ: 

Հանրապետության նախագահի 

Հանրապետության  նախագահ 

Հանրապետության  նախագահի 

աշխատակազմի  ղեկավար 
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ՀՀ վաստակավոր լրագրողի կրծքանշան 
 

 
ՀՀ վաստակավոր լրագրողի կրծքանշանը պատրաստված է բրոնզափառ պղնձից, 

բաղկացած է 2 տարրից՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի պատկերով ալիքաձև 
զոլակից և դրան կապօղակով ամրացված ալիքաձև շրջանից: Զոլակն ունի 25 մմ երկարություն և 10 
մմ լայնություն, պատված է եռագույն սառը արծնով: Շրջանի տրամագիծը 36 մմ է: Կրծքանշանի 
միջին մասում՝ անփայլ մակերեսի վրա զետեղված է տվյալ գործունեության ասպարեզը 
խորհրդանշող ցայտաքանդակ՝ դաջված է 2 գրչածայր՝ փայլեցված ողորկ մակերեսով: Վերին մասում 
Արարատ լեռան ոճավորված ուրվագիծն է, ստորին հատվածում պատկերված է դափնու ճյուղ՝ 
ներքևում «ՀՀ ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ԼՐԱԳՐՈՂ» գրությամբ: 

Հանրապետության նախագահի 

Հանրապետության  նախագահի 

աշխատակազմի  ղեկավար 
 

Հանրապետության  նախագահ 
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ՀՀ տնտեսության վաստակավոր աշխատողի կրծքանշան 
 

 

 

 

 

 

ՀՀ տնտեսության վաստակավոր աշխատողի 
կրծքանշանը պատրաստված է բրոնզափառ պղնձից, բաղկացած է 2 տարրից՝ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական դրոշի պատկերով ալիքաձև զոլակից և դրան կապօղակով 
ամրացված ալիքաձև շրջանից: Զոլակն ունի 25 մմ երկարություն և 10 մմ լայնություն, պատված է 
եռագույն սառը արծնով: Շրջանի տրամագիծը 36 մմ է: Կրծքանշանի միջին մասում՝ անփայլ 
մակերեսի վրա զետեղված է ցայտաքանդակ՝ դափնեպսակ: Վերին մասում Արարատ լեռան 
ոճավորված ուրվագիծն է, ստորին հատվածում «ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏՈՂ» 
գրությամբ: 

Հանրապետության նախագահի 

Հանրապետության  նախագահ 

Հանրապետության  նախագահի 

աշխատակազմի  ղեկավար 
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ՀՀ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործչի 
կրծքանշան 

   
 

 

 

 

 

 

ՀՀ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործչի կրծքանշանը պատրաստված 
է բրոնզափառ պղնձից, բաղկացած է 2 տարրից՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի 
պատկերով ալիքաձև զոլակից և դրան կապօղակով ամրացված ալիքաձև շրջանից: Զոլակն ունի 25 
մմ երկարություն և 10 մմ լայնություն, պատված է եռագույն սառը արծնով: Շրջանի տրամագիծը 36 
մմ է: Կրծքանշանի միջին մասում՝ անփայլ մակերեսի վրա զետեղված է տվյալ գործունեության 
ասպարեզը խորհրդանշող 3 վազորդի ցայտաքանդակ՝ փայլեցված ողորկ մակերեսով: Վերին 
մասում Արարատ լեռան ոճավորված ուրվագիծն է, ստորին հատվածում պատկերված է դափնու 
ճյուղ՝ ներքևում «ՀՀ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՉ» 
գրությամբ: 

Հանրապետության նախագահի 

Հանրապետության  նախագահ 

Հանրապետության  նախագահի 

աշխատակազմի  ղեկավար 

 



16 

 

 

 

 

ՀՀ վաստակավոր մարզչի կրծքանշան 
 
 

 

 

 

 

ՀՀ վաստակավոր մարզչի կրծքանշանը պատրաստված է 
բրոնզափառ պղնձից, բաղկացած է 2 տարրից՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի 
պատկերով ալիքաձև զոլակից և դրան կապօղակով ամրացված ալիքաձև շրջանից: Զոլակն ունի 25 
մմ երկարություն և 10 մմ լայնություն, պատված է եռագույն սառը արծնով: Շրջանի տրամագիծը 36 
մմ է: Կրծքանշանի միջին մասում՝ անփայլ մակերեսի վրա զետեղված է տվյալ գործունեության 
ասպարեզը խորհրդանշող 3 վազորդի ցայտաքանդակ՝ փայլեցված ողորկ մակերեսով: Վերին 
մասում Արարատ լեռան ոճավորված ուրվագիծն է, ստորին հատվածում պատկերված է դափնու 
ճյուղ՝ ներքևում «ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ՄԱՐԶԻՉ» գրությամբ: 

Հանրապետության նախագահի 

Հանրապետության  նախագահ 

Հանրապետության  նախագահի 

աշխատակազմի  ղեկավար 
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ՀՀ վաստակավոր կոլեկտիվի կրծքանշան 
 

 

 

 

 

 

ՀՀ վաստակավոր կոլեկտիվի կրծքանշանը պատրաստված է բրոնզափառ պղնձից, 
բաղկացած է 2 տարրից՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի պատկերով ալիքաձև 
զոլակից և դրան կապօղակով ամրացված ալիքաձև շրջանից: Զոլակն ունի 25 մմ երկարություն և 10 
մմ լայնություն, պատված է եռագույն սառը արծնով: Շրջանի տրամագիծը 36 մմ է: Կրծքանշանի 
միջին մասում՝ անփայլ մակերեսի վրա զետեղված է կոլեկտիվը խորհրդանշող ցայտաքանդակ՝ 
փայլեցված ողորկ մակերեսով: Վերին մասում Արարատ լեռան ոճավորված ուրվագիծն է, ստորին 
հատվածում պատկերված է դափնու ճյուղ՝ ներքևում «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ԿՈԼԵԿՏԻՎ» 
գրությամբ: 

Հանրապետության նախագահի 

Հանրապետության  նախագահ 

Հանրապետության  նախագահի 

աշխատակազմի  ղեկավար 
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Հանրապետության  նախագահ 


