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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ ԶԻՆՎԱԾ � ԺԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ, 
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ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆ�  ԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ�  ԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅ�  ԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐ�  � ՆՆԵՐՆ �  ԿԱՌ� ՑՎԱԾՔՆԵՐԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼ� , ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ 
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ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ 
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ՍՏԵՂԾԵԼ�  ՄԱՍԻՆ

25 դեկտեմբերի 2008 թվականի N 1554-Ն
 
Հիմք ընդ� նելով «Պաշտպան� թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ� թյան օրենքի 7-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «ե» ենթակետի պահանջը` Հայաստանի Հանրապետ� թյան 
կառավար� թյ� նը որոշ� մ է. 

1. Հաստատել`
1) Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարար� թյան կանոնադր� թյ� նը` 

համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարար� թյան կառ� ցվածքը` 

համաձայն N 2 հավելվածի.
3) Հայաստանի Հանրապետ� թյան զինված � ժերի գլխավոր շտաբի կանոնադր� թյ� նը` 

համաձայն N 3 հավելվածի.
4) Հայաստանի Հանրապետ� թյան զինված � ժերի գլխավոր շտաբի կառ� ցվածքը` համաձայն 

N 4 հավելվածի.
5) Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարար� թյան նյ� թատեխնիկական 

ապահովման դեպարտամե նտի կանոնադր� թյ� նը` համաձայն N 5 հավելվածի.
6) Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարար� թյան նյ� թատեխնիկական 

ապահովման դեպարտամե նտի կառ� ցվածքը` համաձայն N 6 հավելվածի.
7) Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարար� թյան քննչական 

ծառայ� թյան կանոնադր� թյ� նը` համաձայն N 7 հավելվածի.
8) Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարար� թյան քննչական 

ծառայ� թյան կառ� ցվածքը` համաձայն N 8 հավելվածի:
2. Ստեղծել «Հայաuտանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարար� թյան 

աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմն արկ, Հայաստանի Հանրապետ� թյան 
պաշտպան� թյան նախարար� թյան նյ� թատեխնիկական ապահովման դեպարտամե նտ և 
Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարար� թյան քննչական ծառայ� թյ� ն:

3. Հայաuտանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարարին` ս� յն որոշ� մն  � ժի մե ջ 
մտնել� ց հետո`

1) եռամuյա ժամկետ� մ Հայաuտանի Հանրապետ� թյան կառավար� թյ� ն ներկայացնել 
առաջարկ� թյ� ն Հայաuտանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարար� թյանը 
հանձնվող գ� յքի կազմի  և չափի վերաբերյալ.

2) եռամսյա ժամկետ� մ ընդ� նել ս� յն որոշ� մի ց բխող համապատասխան իրավական 
ակտեր։
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4. Ս� յն որոշ� մն  � ժի մե ջ է մտն� մ պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։
Հայաստանի Հանրապետ� թյան
վարչապետ Տ. Սարգսյան
 
2008 թ. դեկտեմբերի 29
Երևան  
   Հավելված N 1
ՀՀ կառավար� թյան 2008 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆ�  ԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ�  ԱՆ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆ� Ր ԴՐ� ՅԹՆԵՐ
 
1. Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարար� թյ� նը (այս� հետ` 

նախարար� թյ� ն) հանրապետական գործադիր մարմի ն է, որը մշակ� մ և իրականացն� մ 
է պաշտպան� թյան բնագավառ� մ Հայաստանի Հանրապետ� թյան կառավար� թյան 
քաղաքական� թյ� նը:

2. Նախարար� թյ� նը պատասխանատ�  է Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան 
ապահովման, Հայաստանի Հանրապետ� թյան զինված � ժերի (այս� հետ` զինված � ժեր) 
զարգացման և մարտական պատրաստական� թյան համար: 

3. Նախարար� թյան լիազոր� թյ� նները սահմանվ� մ են օրենքներով, Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան Նախագահի հրամանագրերով, կարգադր� թյ� ններով, Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան կառավար� թյան որոշ� մն երով, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան մի ջազգային պայմանագրերով: Նախարար� թյ� նն իր գործ� նե� թյ� նն 
իրականացն� մ է Հայաստանի Հանրապետ� թյան օրենսդր� թյանը և այլ իրավական ակտերին 
համապատասխան:

4. Նախարար� թյ� նն � նի Հայաստանի Հանրապետ� թյան զինանշանի պատկերով 
�  իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզ� ներով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ 
անհատականացման մի ջոցներ: 

5. Նախարար� թյան համակարգը կազմված է Հայաստանի Հանրապետ� թյան 
պաշտպան� թյան նախարարից (այս� հետ` նախարար), նախարարի տեղակալներից, 
խորհրդականներից, մամ� լի քարտ� ղարից, օգնականներից և ռեֆերենտներից, 
նախարար� թյան աշխատակազմի ց, նախարար� թյան կառավարման ոլորտ� մ գործող 
պետական մարմն ից (զինված � ժերի գլխավոր շտաբից), նախարար� թյան աշխատակազմի ց 
դ� րս` առանձնացված ստորաբաժան� մն երից, նախարար� թյան աշխատակազմի ց դ� րս` 
կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն երից, ինչպես նաև նախարար� թյան ենթակայ� թյանը 
հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպ� թյ� ններից:

6. Նախարար� թյան նպատակները և խնդիրներն են`
1) Հայաստանի Հանրապետ� թյան անկախ� թյան, տարածքային ամբողջական� թյան, 

պետական սահմանի անձեռնմխ ելի� թյան �  անվտանգ� թյան պաշտպան� թյան ապահով� մը.
2) անհրաժեշտ կառ� ցվածքով և թվաքանակով, ժամանակակից սպառազին� թյամբ �  

ռազմական տեխնիկայով հագեցած զինված � ժերի զարգացման և բարձր մարտ� նակ� թյան 
ապահով� մը.

3) պաշտպանական և ռազմական քաղաքական� թյան հիմն ական � ղղ� թյ� նների 
իրականացման ապահով� մը.

4) օրենքով սահմանված կարգով ռազմաքաղաքական իրադր� թյան, տարածաշրջանային 
իրավիճակի, Հայաստանի Հանրապետ� թյան ռազմավարական և ռազմական շահերին 
առնչվող հիմն ախնդիրների �  գործընթացների, ռազմական սպառնալիքների և վտանգների, 
պաշտպանված� թյան աստիճանի � ս� մն ասիր� մը, գնահատ� մն  �  անհրաժեշտ 



մի ջոցառ� մն երի իրականացման ապահով� մը.
5) ռազմաարդյ� նաբերական համալիրի, սպառազին� թյան և ռազմական տեխնիկայի 

զարգացման ապահով� մը.
6) ռազմական � ս� ցման և ռազմական գիտ� թյան զարգացման ապահով� մը.
7) զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամն երի, ինչպես նաև զինծառայողներին 

հավասարեցված անձանց սոցիալական պաշտպան� թյան ապահով� մը.
8) նախարար� թյան համակարգ� մ պետական և ծառայողական գաղտնիքի պահպանման 

ապահով� մը.
9) նախարար� թյան համակարգ� մ զինվորական և քաղաքացիական հատ� կ ծառայ� թյան 

կազմակերպման, ինչպես նաև կադրային քաղաքական� թյան իրականացման ապահով� մը.
10) զինվորական ծառայ� թյան կարգի դեմ � ղղված, ինչպես նաև զորամասի տարածք� մ 

կամ զինծառայողների կողմի ց կատարված հանցագործ� թյ� նների նախաքնն� թյան և 
հետաքնն� թյան իրականացման ապահով� մը.

11) Հայաստանի Հանրապետ� թյան և նրա պաշտպանական համակարգի դեմ � ղղված 
տեղեկատվական քարոզչ� թյան կանխարգելման �  հակաքարոզչական մի ջոցառ� մն երի 
իրականացման ապահով� մը.

12) օրենքներով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ խնդիրների իրականացման 
ապահով� մը:

 
II. ՆԱԽԱՐԱՐ�  ԱՆ ԳՈՐԾԱՌ� ՅԹՆԵՐԸ

 
7. Նախարար� թյ� նն իր նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան իրականացն� մ 

է հետևյալ գործառ� յթները`
1) ռազմական քաղաքական� թյան հիմն ական � ղղ� թյ� նների վերաբերյալ (ներառյալ 

ազգային անվտանգ� թյան ռազմավար� թյան և ռազմական դոկտրինի կատարելագործ� մը) 
առաջարկ� թյ� նների մշակ� մ.

2) պետական �  տեղական ինքնակառավարման մարմի նների, կազմակերպ� թյ� նների 
աշխատանքը ռազմական դր� թյան աշխատանքային ռեժիմի  փոխադրել�  պլանի, պետական 
և զորահավաքային պահ� ստի նյ� թական արժեքների կ� տակման, ապաամրագրման, 
թարմացման և փոխարինման ծրագրերի մշակմանը մասնակց� թյ� ն.

3) ռազմաարդյ� նաբերական համալիրի, սպառազին� թյան և ռազմական տեխնիկայի 
զարգացման պետական ծրագրերի վերաբերյալ առաջարկ� թյ� նների մշակ� մ.

4) ռազմական արդյ� նաբեր� թյան արտադրանքի (աշխատանքի, ծառայ� թյան) 
ստանդարտացման աշխատանքների կազմակերպ� մ, ստանդարտացման նորմատիվ 
փաստաթղթերի մշակման, ընդ� նման �  կիրառման ապահով� մ.

5) իր լիազոր� թյ� նների սահմաններ� մ ռազմաքաղաքական իրադր� թյան, 
տարածաշրջանային իրավիճակի, Հայաստանի Հանրապետ� թյան ռազմավարական �  
ռազմական շահերին առնչվող հիմն ախնդիրների և գործընթացների, ռազմական սպառնալիքների 
�  վտանգների, պաշտպանված� թյան աստիճանի � ս� մն ասիր� մ և գնահատ� մ, անհրաժեշտ 
մի ջոցառ� մն երի իրականացման ապահով� մ.

6) իր լիազոր� թյ� նների սահմաններ� մ Հայաստանի Հանրապետ� թյան և նրա 
պաշտպանական համակարգի դեմ � ղղված տեղեկատվական քարոզչ� թյան բացահայտման �  
կանխարգելման, ինչպես նաև մի ասնական հակաքարոզչական մի ջոցառ� մն երի իրականաց� մ.

7) պաշտպան� թյան բնագավառի ընթացիկ �  ծրագրավորվող գործ� նե� թյան 
վերաբերյալ հասարակ� թյան տեղեկացված� թյան, պաշտպանական քաղաքական� թյան 
թափանցիկ� թյան, բանակ-հասարակ� թյ� ն փոխվստահ� թյան ամրապնդման 
աշխատանքների համակարգ� մ.

8) իր լիազոր� թյ� նների սահմաններ� մ` բնակչ� թյան հայրենասիրական դաստիարակ� թյան 
բարձրացման ծրագրերի �  մի ջոցառ� մն երի իրականացմանը մասնակց� թյ� ն.

9) Հայաստանի Հանրապետ� թյան կրթ� թյան և գիտ� թյան նախարար� թյան հետ 
համատեղ` հանրակրթական դպրոցներ� մ և մի ջին մասնագիտական � ս� մն ական 
հաստատ� թյ� ններ� մ նախազորակոչային պատրաստ� թյան կանոնադր� թյան, � ս� մն ական 
ծրագրերի, մե թոդական և այլ փաստաթղթերի հաստատ� մ, ռազմահայրենասիրական խաղերի 



և ռազմահայրենասիրական բն� յթի այլ մի ջոցառ� մն երի անցկացման կազմակերպ� մ.
10) Հայաստանի Հանրապետ� թյան պետական բյ� ջե� մ պաշտպան� թյան ծախսերի, 

նախարար� թյանը հատկացված մի ջոցների ծախսման կարգի, ինչպես նաև կրթ� թյան 
զարգացման պետական ծրագր� մ ընդգրկման համար բնակչ� թյան հայրենասիրական 
դաստիարակ� թյան չափորոշիչների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետ� թյան 
կառավար� թյ� ն առաջարկ� թյ� ններ ներկայացնելը.

11) պարտադիր զինվորական �  այլընտրանքային ծառայ� թյ� նների զորակոչերի և վարժական 
հավաքների անցկացման կազմակերպ� մ և դրա նկատմամբ հսկող� թյան իրականաց� մ.

12) զինված � ժերի մարտական պատրաստ� թյան, մարտական և զորահավաքային 
պատրաստական� թյան, զորահավաքային ռես� րսների հաշվառման և հավաքագրման 
ապահով� մ և դրանց նկատմամբ վերահսկող� թյան իրականաց� մ.

13) զորահավաքային առաջադրանք � նեցող կազմակերպ� թյ� նների և ստորաբաժան� մն երի` 
սպառազին� թյան �  ռազմական տեխնիկայի պաշարների կ� տակմանն �  բաշխմանն � ղղված 
գործ� նե� թյան նկատմամբ վերահսկող� թյան իրականաց� մ.

14) զինված � ժերի համար սպառազին� թյան և ռազմական տեխնիկայի, պարենային, իրային 
և այլ գ� յքի, ինչպես նաև նյ� թական պաշարների արտադր� թյան �  գն� մն երի պատվիր� մ 
և ֆինանսավոր� մ, ֆինանսական մի ջոցների ծախսման �  նյ� թատեխնիկական մի ջոցների և 
� նեցվածքի օգտագործման նկատմամբ հսկող� թյան իրականաց� մ.

15) զինված � ժեր� մ պաշտպան� թյան բնագավառի օրենքների, Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան Նախագահի հրամանագրերի, Հայաստանի Հանրապետ� թյան 
կառավար� թյան որոշ� մն երի, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերի, այդ թվ� մ` Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարարի հրամանների կատարման ապահով� մ.

16) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմի ններ� մ աշխատող 
պահեստազորայինների` օրենքով սահմանված կարգով ամրագր� մ.

17) զորահավաքային զորակոչի ենթակա քաղաքացիներին ծան� ցել� , հավաքակայան 
կամ զորամասեր տեղափոխել� , զորահավաքային պլանի համաձայն` շենքեր, կառ� յցներ և 
հողամասեր, հաղորդակց� թյան, տրանսպորտային և այլ նյ� թական մի ջոցներ տրամադրել�  
աշխատանքների կազմակերպ� մ.

18) քաղաքացիական պաշտպան� թյան ընթացք� մ նախարար� թյան համակարգի 
աշխատողների պաշտպան� թյան և նախարար� թյան համակարգի կազմակերպ� թյ� նների 
կայ� ն գործ� նե� թյան կազմակերպ� մ.

19) զինված � ժերի անձնակազմի  կադրային քաղաքական� թյան մշակ� մ և իրականաց� մ, 
իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամն երի, 
ինչպես նաև զինծառայողներին հավասարեցված անձանց սոցիալական պաշտպան� թյան 
ապահով� մ.

20) պաշտպան� թյան ոլորտի զարգացմանն �  կատարելագործմանը վերաբերող իրավական 
ակտերի նախագծերի մշակ� մ.

21) ռազմական, ռազմաքաղաքական և ռազմատեխնիկական բնագավառ� մ Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան և օտարերկրյա պետ� թյ� նների �  մի ջազգային կազմակերպ� թյ� նների 
մի ջև համագործակց� թյան կազմակերպ� մ.

22) ռազմաքաղաքական �  պաշտպանական ոլորտներ� մ հետախ� զական գործ� նե� թյան 
կազմակերպ� մ և ապահով� մ.

23) ռազմական � ս� ցման �  ռազմական գիտ� թյան զարգացման գործընթացների 
կազմակերպ� մ և իրականացն� մ.

24) զինվորական ծառայ� թյան կարգի դեմ � ղղված հանցագործ� թյ� նների կանխարգել� մ, 
կանխ� մ և խափան� մ, ինչպես նաև զորամասի տարածք� մ կամ զինծառայողների կողմի ց 
կատարված հանցագործ� թյ� նների նախաքնն� թյան և հետաքնն� թյան իրականաց� մ.

25) այլ իրավական ակտերով նախատեսված լիազոր� թյ� նների իրականաց� մ:
 

III. ՆԱԽԱՐԱՐ�  ԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐ� ՄԸ

 
8. Նախարար� թյ� նը կառավար� մ է նախարարը, որին պաշտոնի նշանակ� մ և պաշտոնից 

ազատ� մ Է Հայաստանի Հանրապետ� թյան Նախագահը` Հայաստանի Հանրապետ� թյան 



վարչապետի առաջարկ� թյամբ: 
9. Նախարարն � նի առաջին տեղակալ և տեղակալներ, որոնց պաշտոնի նշանակ� մ և 

պաշտոնից ազատ� մ է Հայաստանի Հանրապետ� թյան Նախագահը: 
10. Նախարարն իր գործ� նե� թյան ընթացք� մ առաջնորդվ� մ է Հայաստանի 

Հանրապետ� թյան Սահմանադր� թյամբ, Հայաստանի Հանրապետ� թյան օրենքներով, ս� յն 
կանոնադր� թյամբ, այլ իրավական ակտերով և Հայաստանի Հանարապետ� թյան մի ջազգային 
պայմանագրերով:

11. Նախարարն ապահով� մ է նախարար� թյան խնդիրներից բխող գործառ� յթների 
իրականաց� մը և պատասխանատ�  է պաշտպան� թյան բնագավառ� մ քաղաքական� թյան 
մշակման �  իրականացման, տիրող իրավիճակի և հեռանկարային զարգացման ապահովման 
համար:

12. Նախարարը հաշվետ�  է Հայաստանի Հանրապետ� թյան Նախագահին, Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան կառավար� թյանը և Հայաստանի Հանրապետ� թյան վարչապետին:

13. Նախարարը` 
1) Հայաստանի Հանրապետ� թյան Նախագահին հաստատման է ներկայացն� մ զինված 

� ժերի կառ� ցվածքը.
2) Հայաստանի Հանրապետ� թյան Նախագահին հաստատման է ներկայացն� մ զինված 

� ժերի զարգացման, ծավալման, զորահավաքային, կիրառման պլանները, պաշտպան� թյան 
նպատակով Հայաստանի Հանրապետ� թյան տարածքի օպերատիվ սարքավորման, 
ռազմաարդյ� նաբերական համալիրի, սպառազին� թյան և ռազմական տեխնիկայի զարգացման 
պետական ծրագրերը.

3) Հայաստանի Հանրապետ� թյան կառավար� թյան հաստատմանն է ներկայացն� մ 
նախարար� թյան, զինված � ժերի գլխավոր շտաբի և նախարար� թյան աշխատակազմի ց 
դ� րս` առանձնացված ստորաբաժան� մն երի կանոնադր� թյ� ններն �  կառ� ցվածքները.

4) Հայաստանի Հանրապետ� թյան կառավար� թյան հաստատմանն է ներկայացն� մ 
զինված � ժերի հաստիքների թվաքանակը, զինվորական հաշվառման, նախազորակոչային 
պատրաստ� թյան կարգերը, ինչպես նաև զինվորական հաշվառման մասնագիտ� թյ� նների, 
ամրագրման ենթակա մասնագիտ� թյ� նների և պաշտոնների ցանկերը.

5) հաստատ� մ է պարտադիր զինվորական ծառայ� թյան զորակոչվող քաղաքացիների թիվը.
6) յ� րաքանչյ� ր հերթական զորակոչի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետ� թյան 

կառավար� թյ� ն է ներկայացն� մ առաջարկ� թյ� ն այլընտրանքային աշխատանքային 
ծառայողների ծառայ� թյան կոնկրետ վայրերի և թվի վերաբերյալ.

7) հաստատ� մ է Հայաստանի Հանրապետ� թյան և օտարերկրյա պետ� թյ� նների 
ռազմա� ս� մն ական �  նախարար� թյան պատվերով բարձրագ� յն � ս� մն ական 
հաստատ� թյ� ններն ավարտած և հետ� ս� մն ական պայմանագրային զինվորական 
ծառայ� թյ� նից հրաժարված զինծառայողների � սման ծախսերի փոխհատ� ցման մասին 
հրահանգը, նախարար� թյան ռազմա� ս� մն ական հաստատ� թյ� նների կանոնադր� թյ� նները, 
նախարար� թյան պատվերով համապատասխան բժշկական � ս� մն ական հաստատ� թյ� նների 
օրդինատ� րա ընդ� նվել�  կարգը, նախարար� թյան համակարգի զինծառայողների կողմի ց 
վարձակալված բնակարանների դիմաց դրամական փոխհատ� ցման կարգը, ինչպես նաև 
Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարարին առընթեր հասարակական 
խորհրդի կանոնադր� թյ� նն �  կազմը, նախարարին կից կոլեգիայի կազմը.

8) հաստատ� մ է զինվորական հաշվառ� մը վարել�  մասին հրահանգը, պարտադիր 
զինվորական ծառայ� թյան զորակոչի և վարժական հավաքների անցկացման, զինապարտների 
բժշկական և զինծառայողների ռազմաբժշկական փորձաքնն� թյան կարգերը.

9) հաստատ� մ է նախարար� թյան աշխատակազմի , նախարար� թյան աշխատակազմի ց 
դ� րս` առանձնացված և կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն երի, զինված � ժերի գլխավոր 
շտաբի կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն երի կանոնադր� թյ� նները, կառ� ցվածքները և 
գ� յքի կազմը.

10) իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ տալիս է Հայաստանի Հանրապետ� թյան ան� նից 
հանդես գալ�  լիազորագրեր, այդ թվ� մ` վերալիազորման իրավ� նքով լիազորագրեր.

11) պաշտոնի նշանակ� մ և պաշտոնից ազատ� մ է իր խորհրդականներին, օգնականներին, 
մամ� լի քարտ� ղարին �  ռեֆերենտին, ինչպես նաև իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ պաշտոնի 



նշանակ� մ և պաշտոնից ազատ� մ է նախարար� թյան համակարգի զինծառայողներին, 
քաղաքացիական ծառայողներին և այլ անձանց, շնորհ� մ զինվորական կոչ� մն եր և 
քաղաքացիական հատ� կ ծառայ� թյան դասային աստիճաններ, կիրառ� մ խրախ� սանքի և 
կարգապահական տ� յժի մի ջոցներ:

14. Նախարարի բացակայ� թյան դեպք� մ, նրա հանձնարար� թյամբ, նախարարի 
պարտական� թյ� նները կատար� մ է նախարարի առաջին տեղակալը:

15. Նախարարի տեղակալը (առաջին տեղակալը)`
1) համակարգ� մ է նախարար� թյան համակարգի աշխատանքները` նախարար� թյանը 

վերապահված քաղաքական� թյան իրականացման` իրեն հանձնարարված բնագավառներ� մ.
2) նախարար� թյան նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` իրեն հանձնարարված 

բնագավառներ� մ նախարար� թյան համակարգի մարմի ններին տալիս է ց� ց� մն եր, 
հանձնարարականներ և առաջադրանքներ, վերահսկող� թյ� ն է իրականացն� մ դրանց 
կատարման նկատմամբ.

3) նախարարի հանձնարար� թյամբ` իրականացն� մ է նախարարի մոտ քննարկվելիք 
հարցերի նախնական քննարկ� մն եր.

4) նախարարին պարբերաբար ներկայացն� մ է տեղեկատվ� թյ� ն իրեն հանձնարարված 
բնագավառներ� մ տիրող իրավիճակի մասին.

5) ապահով� մ է իրեն հանձնարարված բնագավառներ� մ նախարարի հրամանների �  
ց� ց� մն երի կատարման նկատմամբ վերահսկող� թյ� նը և արդյ� նքների մասին տեղեկացն� մ 
նախարարին.

6) նախարարին և նախարար� թյան համակարգի մարմի նների ղեկավարներին ներկայացն� մ 
է 

առաջարկ� թյ� ններ նրանց իրավաս� թյ� ններին վերաբերող հարցերի վերաբերյալ.
7) իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ համագործակց� մ է պետական կառավարման և այլ 

մարմի նների, կազմակերպ� թյ� նների �  հիմն արկների հետ, իրականացն� մ օրենքով և այլ 
իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազոր� թյ� ններ:

16. Նախարարն � նի խորհրդականներ, մամ� լի քարտ� ղար, օգնականներ և ռեֆերենտներ, 
որոնց մի ջև սահման� մ է աշխատանքի բաշխ� մը:

17. Նախարարի խորհրդականները` 
1) համաձայնեցնելով նախարարի հետ` կազմ� մ են իրենց աշխատանքային ծրագրերը.
2) պարբերաբար նախարարին են ներկայացն� մ իրենց հանձնարարված բնագավառներ� մ 

տիրող իրավիճակի, երև� յթների և իրադարձ� թյ� նների մաuին զեկ� յցներ, անհրաժեշտ 
վերլ� ծական նյ� թեր և առկա հիմն ահարցերի լ� ծման վերաբերյալ առաջարկ� թյ� ններ.

3) կազմակերպ� մ են քաղաքացիների ընդ� նել� թյ� նը.
4) նախարարի հանձնարար� թյամբ` մաuնակց� մ են պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմի ններ� մ, կազմակերպ� թյ� ններ� մ` իրենց հանձնարարված 
բնագավառներին վերաբերող հարցերի քննարկմանը.

5) նախարարի որոշմամբ` կարող են ղեկավարել նախարարին առընթեր խորհրդակցական 
մարմի նների գործ� նե� թյ� նը կամ մաuնակցել դրանց աշխատանքներին.

6) նախարարի հանձնարար� թյամբ` հրավիր� մ են խորհրդակց� թյ� ններ, կազմակերպ� մ 
իրենց հանձնարարված հարցերի քննարկ� մն եր.

7) կատար� մ են նախարարի կողմի ց տրված այլ հանձնարարականներ:
18. Նախարարի մամ� լի քարտ� ղարը`
1) նախարարի պաշտոնական տեuակետները ներկայացն� մ է Հայաuտանի Հանրապետ� թյան 

և oտարերկրյա պետ� թյ� նների տեղեկատվ� թյան մի ջոցներին.
2) անցկացն� մ է աu� լիuներ և ճեպազր� յցներ.
3) իր գործ� նե� թյան ծրագրման և իրականացման վերաբերյալ առաջարկ� թյ� ններ �  

վերլ� ծ� թյ� ններ է ներկայացն� մ նախարարին և նախարարի հետ համաձայնեցնել� ց հետո 
հետև� մ դրանց իրականացմանը.

4) կազմակերպ� մ է նախարարի հարցազր� յցները, աu� լիuները և հանդիպ� մն երը մամ� լի 
և զանգվածային լրատվ� թյան մյ� u մի ջոցների ներկայաց� ցիչների հետ.

5) նախարարի հանձնարար� թյամբ` հանդեu է գալիu հայտարար� թյ� ններով, 
պարզաբան� մն երով, հերք� մն երով.



6) կատար� մ է նախարարի կողմի ց տրված այլ հանձնարարականներ:
19. Նախարարի oգնականները` 
1) կազմակերպական, տեղեկատվական և տեխնիկական աջակց� թյ� ն են ց� ցաբեր� մ 

նախարարին.
2) համաձայնեցնելով նախարարի հետ` կազմակերպ� մ են նախարարի ընթացիկ և 

հեռանկարային աշխատանքների ծրագրերի նախապատրաuտ� մը և դրանք ներկայացն� մ 
նախարարին.

3) կազմակերպ� մ են նախարարի խորհրդակց� թյ� նների, հանդիպ� մն երի, այցերի և 
� ղևոր� թյ� նների նախապատրաuտ� մը.

4) համագործակցելով նախարար� թյան համակարգի մարմի նների աշխատողների հետ` 
նախարարի համար նախապատրաuտ� մ են տեղեկատվական և վերլ� ծական նյ� թեր.

5) նախապատրաuտ� մ և նախարարին են ներկայացն� մ առաջարկ� թյ� ններ 
աշխատանքային ծրագրերի վերաբերյալ.

6) կատար� մ են նախարարի կողմի ց տրված այլ հանձնարարականներ: 
20. Նախարարի ռեֆերենտները`
1) նախապատրաuտ� մ են նախարարի ել� յթները, դիմ� մն երը, � ղերձները և նամակները, 

ինչպեu նաև նրա ան� նից կազմվող այլ փաuտաթղթեր.
2) իրականացն� մ են տեղեկատվական-խորհրդատվական, վերլ� ծական աշխատանքներ.
3) կատար� մ են նախարարի և համապատաuխան oգնականի առանձին հանձնարարականները:
21. Նախարարի ռեֆերենտների գործ� նե� թյան � ղղ� թյ� նները որոշ� մ է նախարարը:
22. Նախարարի uահմանած գործառ� յթները և հանձնարարականները կատարելիu` 

նախարարի խորհրդականները, նախարարի մամ� լի քարտ� ղարը, նախարարի օգնականները 
և նախարարի ռեֆերենտները համագործակց� մ են մի մյանց, նախարար� թյան համակարգի 
մարմի նների ղեկավարների հետ:

23. Նախարար� թյան առջև դրված գործառ� յթներն արդյ� նավետ իրականացնել�  
նպատակով` նախարարի հրամանով ստեղծվ� մ է նախարարին կից կոլեգիա (այս� հետ` 
կոլեգիա): Կոլեգիան խորհրդակցական մարմի ն է, որը`

1) օժանդակ� մ է նախարար� թյան գործ� նե� թյան ռազմավարական պլանավորման, 
քաղաքական որոշ� մն երի ընդ� նման, մի ջոցառ� մն երի ծրագրերի մշակման գործընթացներին.

2) նպաստ� մ է ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, գնահատմանը և այդ 
գործընթացներին քաղաքացիական հասարակ� թյան մասնակց� թյանը.

3) մշակ� մ է նախարար� թյան կառավարման արդյ� նավետ� թյան բարձրացման վերաբերյալ 
առաջարկ� թյ� ններ:

24. Կոլեգիայի կազմը բաղկացած է կոլեգիայի նախագահից և անդամն երից: Կոլեգիայի 
նախագահը նախարարն է: Կոլեգիայի անդամն երն են նախարարի տեղակալները և զինված 
� ժերի գլխավոր շտաբի պետը: Կոլեգիայի նախագահի և անդամն երի համաձայն� թյամբ` 
կոլեգիայի կազմ� մ կարող են ընդգրկվել նաև նախարար� թյան և պետական մարմի նների այլ 
պաշտոնատար անձինք, ինչպես նաև պաշտպան� թյան ոլորտ� մ գործող քաղաքացիական 
հասարակ� թյան ինստիտ� տների ներկայաց� ցիչներ, հասարակ� թյան մե ջ հեղինակ� թյ� ն 
վայելող քաղաքական �  հասարակական գործիչներ կամ այլ անձինք: 

25. Կոլեգիան իր աշխատանքները կազմակերպ� մ է նիստերի մի ջոցով, որոնք գ� մարվ� մ 
են առնվազն յ� րաքանչյ� ր երեք ամի սը մե կ անգամ: Անհրաժեշտ� թյան դեպք� մ կոլեգիայի 
արտահերթ նիստ կարող է գ� մարվել կոլեգիայի նախագահի կամ անդամն երի պարզ 
մե ծամասն� թյան նախաձեռն� թյամբ:

26. Կոլեգիայի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակց� մ է կոլեգիայի կազմ� մ ընդգրկված 
անձանց կեսից ավելին:

27. Կոլեգիայի նիստը վար� մ է կոլեգիայի նախագահը:
28. Կոլեգիայի նիստն անցկացվ� մ է կոլեգիայի նախագահի կողմի ց հաստատված օրակարգով: 

Կոլեգիայի նիստերն արձանագրվ� մ են կոլեգիայի քարտ� ղարի կամ նրա ներկայաց� ցչի 
մի ջոցով:

29. Կոլեգիայի նիստին մշտապես մասնակց� մ է կոլեգիայի քարտ� ղարը կամ նրա 
ներկայաց� ցիչը: Կոլեգիայի նիստին մասնակցել�  համար կարող են հրավիրվել կոլեգիայի 
օրակարգ� մ ընդգրկված հարցերին առնչվող նախարար� թյան աշխատողները, ինչպես 



նաև, կոլեգիայի նախագահի �  անդամն երի համաձայն� թյամբ, հասարակական 
կազմակերպ� թյ� նների և զանգվածային լրատվ� թյան մի ջոցների ներկայաց� ցիչները: 
Կոլեգիան, բաց քվեարկ� թյամբ և ձայների պարզ մե ծամասն� թյամբ, ընդ� ն� մ է 
խորհրդատվական բն� յթի որոշ� մն եր: Կոլեգիայի որոշ� մն երի հիման վրա` կոլեգիայի 
նախագահի կողմի ց կարող են տրվել հրամաններ և ց� ց� մն եր:

 
IV. ՆԱԽԱՐԱՐ�  ԱՆ Գ� ՅՔԸ ԵՎ ՆԱԽԱՐԱՐ�  ԱՆ 

ԳՈՐԾ� ՆԵ�  ԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎ� ՄԸ
 
30. Նախարար� թյան գ� յքն օրենքով սահմանված կարգով ձևավորվ� մ է Հայաստանի 

Հանրապետ� թյան կառավար� թյան կողմի ց, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետ� թյան 
ան� նից նախարար� թյան կնքած գործարքներով ձեռք բերված և նախարար� թյան 
տիրապետմանը, տնօրինմանն �  օգտագործմանը հանձնված (ամրացված) գ� յքից (ներառյալ 
գ� յքային իրավ� նքները), որը հաշվառվ� մ է նրա հաշվեկշռ� մ: Հայաստանի Հանրապետ� թյան 
կառավար� թյան որոշմամբ նախարար� թյանը կարող է վերապահվել նաև պետական 
բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավաս� թյ� ն:

31. Հայաստանի Հանրապետ� թյան կառավար� թյ� նն իրավ� նք � նի ցանկացած ժամանակ 
վերցնել�  նախարար� թյան գ� յքը:

32. Նախարար� թյ� նն իրավ� նք � նի օրենքով, այլ իրավական ակտերով �  իր 
կանոնադր� թյամբ նախատեսված դեպքեր� մ և կարգով, իր գործ� նե� թյան նպատակներին 
�  գ� յքի նշանակ� թյանը համապատասխան տնօրինել� , տիրապետել�  և օգտագործել�  իր 
գ� յքը:

33. Նախարար� թյ� նն � նի ինքն� ր� յն հաշվեկշիռ: Նախարար� թյ� նն իր ֆինանսական 
գործառն� թյ� ններն իրականացն� մ է գանձապետական համակարգի մի ջոցով: 
Նախարար� թյան պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև նախարար� թյան 
լիազոր� թյանը վերապահված բյ� ջետային ծրագրերի շրջանակներ� մ գն� մն երը կատարվ� մ 
են «Գն� մն երի մասին» Հայաստանի Հանրապետ� թյան օրենքով նախատեսված կարգով:

34. Նախարար� թյ� նը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական գործ� նե� թյ� ն: 
Նախարար� թյան կատարած գործառն� թյ� նների և մատ� ցած ծառայ� թյ� նների դիմաց 
կարող է գանձվել մի այն պետական տ� րք` օրենքով սահմանված չափով և կարգով: 
Նախարար� թյան լիազոր� թյանը վերապահված բյ� ջետային ծրագրերի շրջանակներ� մ 
հատ� ցելի պայմանագրերի կնք� մը չի համարվ� մ նախարար� թյան ձեռնարկատիրական 
գործ� նե� թյ� ն, եթե այդ գործառն� թյ� ններից եկամ� տներն անմի ջականորեն չեն 
օգտագործվ� մ նախարար� թյան պահպանման կարիքների համար: 

35. Նախարար� թյան պարտավոր� թյ� նների համար պատասխանատվ� թյ� նը կր� մ է 
Հայաստանի Հանրապետ� թյ� նը:

36. Նախարար� թյան գլխավոր ֆինանսիստը`
1) պատասխանատ�  է հաշվապահական հաշվառ� մը վարել� , նախարար� թյան 

ֆինանսական, բյ� ջետային, հարկային, մաքսային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների 
հաշվետվ� թյ� նները, հաշվարկները, հայտարարագրերը ժամանակին կազմե լ�  համար.

2) ապահով� մ է նախարար� թյան հաշվապահական հաշվառման կազմակերպ� մն  �  
վար� մը, բյ� ջետային մի ջոցների ծախսերի կատար� մը, ֆինանսական հաշվետվ� թյ� նների 
կազմ� մը և դրանք ներկայացնելը.

3) նախարարի հաստատմանն է ներկայացն� մ նախարար� թյան տարեկան պահպանման 
ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան ֆինանսական հաշվետվ� թյ� ններն 
�  տարեկան հաշվեկշիռը.

4) մի ջոցներ է ձեռնարկ� մ ստ� գ� մն երով հայտնաբերված ֆինանսական խախտ� մն երի 
վերացման համար.

5) կազմակերպ� մ է նախարար� թյան բյ� ջեի նախագծի նախապատրաստական 
աշխատանքները: 

37. Նախարար� թյան գործ� նե� թյան տարեկան ֆինանսական հաշվետվ� թյ� նների 
արժանահավատ� թյ� նը կարող է ենթարկվել վերստ� գման (ա� դիտի)` Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան կառավար� թյան սահմանած կարգով: 



 
V. ՆԱԽԱՐԱՐ�  ԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

 
38. Նախարար� թյան աշխատակազմի  նպատակը և խնդիրը նախարար� թյանը` օրենքներով, 

այլ իրավական ակտերով և ս� յն կանոնադր� թյամբ վերապահված լիազոր� թյ� նների լիարժեք 
�  արդյ� նավետ իրականացման, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբեր� թյ� ններին 
նախարար� թյան մասնակց� թյան ապահով� մն  է:

39. Նախարար� թյան աշխատակազմն  իրավաբանական անձի կարգավիճակ չ� նեցող 
պետական կառավարչական հիմն արկ է, որն օրենքով սահմանված կարգով ենթակա է 
հաշվառման` իրավաբանական անձանց գրանց� մ իրականացնող մարմն ի կողմի ց: 

40. Նախարար� թյան աշխատակազմը գործ� մ է Հայաստանի Հանրապետ� թյան օրենքների, 
այլ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետ� թյան մի ջազգային պայմանագրերի և ս� յն 
կանոնադր� թյան հիման վրա:

41. Նախարար� թյան աշխատակազմն  իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ կարող է ձեռք բերել �  
իրականացնել գ� յքային և անձնական ոչ գ� յքային իրավ� նքներ, կրել պարտական� թյ� ններ, 
դատարան� մ հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:

42. Նախարար� թյան աշխատակազմի  կառ� ցվածք� մ ներառվ� մ են օրենքով և այլ 
իրավական ակտերով սահմանված նրա կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն երը, որոնց 
կանոնադր� թյ� ններն �  կառ� ցվածքները հաստատ� մ է նախարարը:

43. Նախարար� թյան աշխատակազմն  աջակց� մ է նախարար� թյան աշխատակազմի ց 
դ� րս` կառ� ցվածքային և առանձնացված ստորաբաժան� մն երի գործ� նե� թյան լիարժեք և 
արդյ� նավետ իրականացմանը:

44. Նախարար� թյան աշխատակազմն  � նի Հայաստանի Հանրապետ� թյան զինանշանի 
պատկերով �  իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզ� ներով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 
այլ անհատականացման մի ջոցներ: 

45. Նախարար� թյան աշխատակազմը վերակազմակերպվ� մ և լ� ծարվ� մ է օրենքով 
սահմանված կարգով: 

46. Նախարար� թյան աշխատակազմի  անվան� մն  է` «Հայաստանի Հանրապետ� թյան 
պաշտպան� թյան նախարար� թյան աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմն արկ:

47. Նախարար� թյան աշխատակազմի  գտնվել�  վայրն է` Հայաստանի Հանրապետ� թյ� ն, 
քաղ. Երևան, Բագրևանդի 5:

 
VI. ՆԱԽԱՐԱՐ�  ԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐ� ՄԸ

 
48. Նախարար� թյան աշխատակազմի  կառավար� մն  իրականացն� մ է նախարարը` օրենքով 

և ս� յն կանոնադր� թյամբ վերապահված իր իրավաս� թյ� նների սահմաններ� մ:
49. Նախարար� թյան աշխատակազմը ղեկավար� մ է նախարար� թյան աշխատակազմի  

ղեկավարը, որին պաշտոնի նշանակ� մ և պաշտոնից ազատ� մ է նախարարը:
50. Նախարար� թյան աշխատակազմի  ղեկավարն օրենքով, ս� յն կանոնադր� թյամբ, այլ 

իրավական ակտերով և նախարարի հրամաններով իրեն վերապահված լիազոր� թյ� նների 
սահմաններ� մ ղեկավար� մ է նախարար� թյան աշխատակազմի  ընթացիկ գործ� նե� թյ� նը 
և կր� մ պատասխանատվ� թյ� ն օրենքների, այլ իրավական ակտերի, Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան կառավար� թյան որոշ� մն երի և նախարարի հրամանների, ս� յն 
կանոնադր� թյան պահանջների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

51. Նախարար� թյան աշխատակազմի  ղեկավարը`
1) առանց լիազորագրի` իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ հանդես է գալիս Հայաստանի 

Հանրապետ� թյան ան� նից և ներկայացն� մ նրա շահերը, իր լիազոր� թյ� նների սահմաններ� մ 
դատարան� մ հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող, տալիս է լիազորագրեր` 
դատարան� մ գործը վարել�  և դատավարական այլ գործող� թյ� ններ իրականացնել�  համար.

2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով, հիմն ադրի կանոնադր� թյամբ և ս� յն կանոնադր� թյամբ 
սահմանված կարգով տնօրին� մ է աշխատակազմի ն ամրացված պետական գ� յքը, այդ թվ� մ` 
ֆինանսական մի ջոցները.

3) իր իրավաս� թյան սահմաներ� մ տալիս է Հայաստանի Հանրապետ� թյան ան� նից 



հանդես գալ�  լիազորագրեր, այդ թվ� մ` նաև վերալիազորման իրավ� նքով լիազորագրեր.
4) օրենքով, ս� յն կանոնադր� թյամբ նախատեսված իր լիազոր� թյ� նների սահմաններ� մ 

պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակ� մ և պաշտոնից (աշխատանքից) ազատ� մ է նախարար� թյան 
աշխատակազմի  աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառ� մ խրախ� սանքի և 
կարգապահական տ� յժի մի ջոցներ.

5) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և ս� յն կանոնադր� թյամբ սահմանված իր 
լիազոր� թյ� նների սահմաններ� մ արձակ� մ է հրամաններ, տալիս պարտադիր կատարման 
ենթակա ց� ց� մն եր.

6) կազմակերպ� մ է նախարար� թյ� ն� մ քննարկ� մն երի և խորհրդակց� թյ� նների 
անցկաց� մը.

7) վերահսկ� մ է նախարար� թյան աշխատակազմի  կողմի ց սահմանված ժամկետներ� մ 
աշխատանքների կատարման ընթացքը.

8) իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ նախարարի ստորագր� թյանն է ներկայացն� մ 
նախարարի հրամանները.

9) ապահով� մ է համագործակց� թյ� նը Հայաստանի Հանրապետ� թյան պետական 
իշխան� թյան մարմի նների աշխատակազմե րի հետ.

10) կազմակերպ� մ է նախարար� թյ� ն� մ գործավար� թյան և տեխնիկական սպասարկման 
աշխատանքները.

11) իրականացն� մ է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և ս� յն կանոնադր� թյամբ 
նախատեսված այլ լիազոր� թյ� ններ:

 
Հայաստանի Հանրապետ� թյան
կառավար� թյան աշխատակազմի 
ղեկավար Դ. Սարգսյան
 
   Հավելված N 2
ՀՀ կառավար� թյան 2008 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման
 

Կ Ա Ռ Ո Ւ Ց Վ Ա Ծ Ք

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆ�  ԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ�  ԱՆ
 

I. Հայաստանի Հանրապետ0 թյան պաշտպան0 թյան նախարար0 թյան 

աշխատակազմ
 
Քարտ� ղար� թյ� ն
Վերահսկիչ վարչ� թյ� ն
Ֆինանսական տեսչական վարչ� թյ� ն
Վարչատնտեսական վարչ� թյ� ն
Տեղեկատ�  վերլ� ծական բաժին
Կոլեգիայի աշխատանքների կազմակերպման բաժին
Ներքին անվտանգ� թյան բաժին
Զինանշանագրային բաժին
 
II. Հայաստանի Հանրապետ0 թյան պաշտպան0 թյան նախարար0 թյան 

աշխատակազմի ց դ0 րս` առանձնացված ստորաբաժան0 մն եր

 
Նյ� թատեխնիկական ապահովման դեպարտամե նտ
Քննչական ծառայ� թյ� ն
Ռազմական ոստիկան� թյ� ն
 



III. Հայաստանի Հանրապետ0 թյան պաշտպան0 թյան նախարար0 թյան 

աշխատակազմի ց դ0 րս`

կառ0 ցվածքային ստորաբաժան0 մն եր
 
Պաշտպանական քաղաքական� թյան վարչ� թյ� ն
Ֆինանսաբյ� ջետային և պլանավորման վարչ� թյ� ն
Կապիտալ շինարար� թյան և զորքերի բնակավորման վարչ� թյ� ն
Կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողով
Տեղեկատվ� թյան և հասարակայն� թյան հետ կապերի վարչ� թյ� ն 
Կադրերի և ռազմական կրթ� թյան վարչ� թյ� ն
Իրավաբանական վարչ� թյ� ն
Զինծառայողների սոցիալական պաշտպան� թյան վարչ� թյ� ն
Ռազմաարդյ� նաբերական վարչ� թյ� ն
 
IV. Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարար� թյան կառավարման 

ոլորտ� մ գործող պետական մարմի ն` Հայաստանի Հանրապետ� թյան զինված � ժերի գլխավոր 
շտաբ

 
Հայաստանի Հանրապետ� թյան
կառավար� թյան աշխատակազմի 
ղեկավար Դ. Սարգսյան
 
   Հավելված N 3
ՀՀ կառավար� թյան 2008 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման



 
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր �  Թ Յ �  Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ ԶԻՆՎԱԾ � ԺԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ

 

I. ԸՆԴՀԱՆ� Ր ԴՐ� ՅԹՆԵՐ
 
1. Հայաստանի Հանրապետ� թյան զինված � ժերի գլխավոր շտաբը (այս� հետ` գլխավոր 

շտաբ) Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարար� թյան կառավարման 
ոլորտ� մ գործող պետական մարմի ն է, որը մշակ� մ և իրականացն� մ է պաշտպան� թյան` 
իրեն հանձնարարված բնագավառ� մ Հայաստանի Հանրապետ� թյան կառավար� թյան 
քաղաքական� թյ� նը: 

2. Գլխավոր շտաբը Հայաստանի Հանրապետ� թյան զինված � ժերի (այս� հետ` զինված 
� ժեր) զինվորական կառավարման կենտրոնական մարմի նն է, որն անմի ջականորեն 
պատասխանատ�  է զինված � ժերի գործառ� յթների իրականացման համար:

3. Գլխավոր շտաբի լիազոր� թյ� նները սահմանվ� մ են օրենքներով, Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան Նախագահի հրամանագրերով, կարգադր� թյ� ններով, Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան կառավար� թյան որոշ� մն երով, Հայաստանի Հանրապետ� թյան 
պաշտպան� թյան նախարարի հրամաններով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետ� թյան 
մի ջազգային պայմանագրերով:

4. Գլխավոր շտաբն իր գործ� նե� թյ� նն իրականացն� մ է Հայաստանի Հանրապետ� թյան 
օրենսդր� թյանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան:

5. Գլխավոր շտաբն ապահով� մ է օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և ս� յն 
կանոնադր� թյամբ իրեն վերապահված լիազոր� թյ� նների լիարժեք �  արդյ� նավետ 
իրականաց� մը և մասնակց� մ քաղաքացիական իրավահարաբեր� թյ� ններին։

6. Գլխավոր շտաբն � նի Հայաստանի Հանրապետ� թյան զինանշանի պատկերով 
�  իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզ� ներով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ 
անհատականացման մի ջոցներ:

7. Գլխավոր շտաբն � նի ինքն� ր� յն հաշվեկշիռ:
8. Գլխավոր շտաբն իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ Հայաստանի Հանրապետ� թյան 

ան� նից կարող է ձեռք բերել �  իրականացնել գ� յքային և անձնական ոչ գ� յքային իրավ� նքներ, 
կրել պարտական� թյ� ններ, դատարան� մ հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող։

9. Գլխավոր շտաբը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական գործ� նե� թյ� ն: Գլխավոր 
շտաբի կատարած գործառն� թյ� նների և մատ� ցած ծառայ� թյ� նների դիմաց կարող է 
գանձվել մի այն պետական տ� րք` օրենքով սահմանված չափով և կարգով:

10. Գլխավոր շտաբն իր ֆինանսական գործառն� թյ� ններն իրականացն� մ է գանձապետական 
համակարգի մի ջոցով: Գլխավոր շտաբի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև գլխավոր 
շտաբի լիազոր� թյանը վերապահված բյ� ջետային ծրագրերի շրջանակներ� մ գն� մն երը 
կատարվ� մ են «Գն� մն երի մասին» Հայաստանի Հանրապետ� թյան օրենքով նախատեսված 
կարգով: 

11. Գլխավոր շտաբի պարտավոր� թյ� նների համար պատասխանատվ� թյ� նը կր� մ է 
Հայաստանի Հանրապետ� թյ� նը:

12. Գլխավոր շտաբի անվան� մն  է` Հայաստանի Հանրապետ� թյան զինված � ժերի գլխավոր 
շտաբ: Գլխավոր շտաբի գտնվել�  վայրն է` Հայաստանի Հանրապետ� թյ� ն, քաղ. Երևան, 
Բագրևանդի 5: 

13. Գլխավոր շտաբի համակարգը կազմված է գլխավոր շտաբի պետից, գլխավոր շտաբի 
պետի տեղակալներից, խորհրդականներից, մամ� լի քարտ� ղարից և օգնականներից, 
տարածքային և այլ ստորաբաժան� մն երից, ինչպես նաև գլխավոր շտաբի ենթակայ� թյանը 
հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպ� թյ� ններից: 

14. Գլխավոր շտաբի նպատակները և խնդիրներն են` 
1) ազգային անվտանգ� թյան հիմն արար արժեքների պաշտպան� թյ� նը.
2) ռազմական սպառնալիքների բացահայտ� մը և դրանց դիմակայ� մը.



3) զինված � ժերի մարտական պատրաստ� թյան, մարտական և զորահավաքային բարձր 
պատրաստական� թյան ապահով� մը.

4) զինված � ժերի անձնակազմի  բարոյահոգեբանական բարձր մակարդակի և 
հայրենասիրական դաստիարակ� թյան ապահով� մը.

5) զինված � ժեր� մ զինվորական կարգապահ� թյան ամրապնդ� մը.
6) պաշտպանական ոլորտ� մ գիտական, գյ� տարարական և նորարարական գործընթացների 

զարգացման ապահով� մը.
7) զինված � ժեր� մ պետական և ծառայողական գաղտնիքի պահպանման ապահով� մը.
8) զինված � ժեր� մ տեղեկատվական անվտանգ� թյան ապահով� մը.
9) զինվորական կառավարման համակարգի զարգացման ապահով� մը.
10) օրենքներով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ խնդիրների իրականացման 

ապահով� մը:
 

II. ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ ԳՈՐԾԱՌ� ՅԹՆԵՐԸ
 
15. Գլխավոր շտաբն իր նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան իրականացն� մ է 

հետևյալ գործառ� յթները`
1) ռազմական քաղաքական� թյան հիմն ական � ղղ� թյ� նների վերաբերյալ (ներառյալ 

ազգային անվտանգ� թյան ռազմավար� թյ� նը և ռազմական դոկտրինը) Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարարին առաջարկ� թյ� ններ ներկայացնելը.

2) զինված � ժերի զարգացման, ծավալման, կիրառման, տարածքի օպերատիվ սարքավորման, 
զորահավաքային պլանների, ռազմաարդյ� նաբերական համալիրի, սպառազին� թյան և 
ռազմական տեխնիկայի զարգացման պետական ծրագրերի, զինված � ժերի կառ� ցվածքի, 
հաստիքների թվաքանակի մշակ� մ և դրանք Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան 
նախարարին ներկայացնելը.

3) զինվորական հաշվառման, նախազորակոչային պատրաստ� թյան կարգերի, 
զինվորական հաշվառ� մը վարել�  մասին հրահանգի, ինչպես նաև զինվորական հաշվառման 
մասնագիտ� թյ� նների, ամրագրման ենթակա մասնագիտ� թյ� նների և պաշտոնների 
ցանկերի մշակ� մ և դրանք Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարարին 
ներկայացնելը.

4) քաղաքացիական պաշտպան� թյան պլանների վերաբերյալ առաջարկ� թյ� նների մշակ� մ 
և դրանք Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարարին ներկայացնելը. 

5) զինված � ժերի և այլ զորքերի զորահավաքային �  ռազմավարական ծավալման 
կազմակերպ� մ.

6) զինված � ժերի մարտական և զորահավաքային պատրաստական� թյան, մարտական 
պատրաստ� թյան համար պատասխանատվ� թյ� ն.

7) զինված � ժերը զորահավաքային ծավալման ռազմական տեխնիկայով, սպառազին� թյամբ 
և այլ նյ� թական մի ջոցներով ընթացիկ �  հեռանկարային պլանավորման, ինչպես նաև խաղաղ 
ժամանակ այդ մի ջոցների կ� տակման, պահպանման և տեղաբաշխման ապահով� մ.

8) պաշտպանական ոլորտի կազմակերպ� թյ� ններ� մ գիտական, գյ� տարարական և 
նորարարական աշխատանքների իրականացման ղեկավար� մ.

9) զինված � ժերի անձնակազմի  զինվորական կարգապահ� թյան, բարոյահոգեբանական 
բարձր մակարդակի և հայրենասիրական դաստիարակ� թյան ապահով� մ.

10) պարտադիր զինվորական ծառայ� թյան զորակոչի և վարժական հավաքների անցկաց� մ, 
ինչպես նաև զորահավաքային ռես� րսների հաշվառ� մ և հավաքագր� մ.

11) քաղաքացիների զինվորական ծառայ� թյան նախապատրաստ� թյան իրականաց� մ և 
զինվորական հաշվառ� մ.

12) պաշտպան� թյան և անվտանգ� թյան ապահովման նպատակով ռազմական 
հետախ� զական գործ� նե� թյան կազմակերպ� մ և իրականաց� մ.

13) խաղաղ ժամանակ զինված � ժերի կապի և տեղեկատվ� թյան համակարգի գործ� նե� թյան 
կազմակերպ� մ, ռազմական դր� թյան կամ պատերազմի  ժամանակ դրա կիրառման 
պլանավոր� մ, ռազմական դր� թյան կամ պատերազմի  ժամանակ կապի և տեղեկատվ� թյան 
ամբողջ համակարգի ղեկավար� մ.



14) զինված � ժերի թիկ� նքային, բժշկական �  տեխնիկական ապահովման կազմակերպ� մ.
15) այլ զորքերի և ռազմական դր� թյան ժամանակ ստեղծվող հատ� կ ստորաբաժան� մն երի 

օպերատիվ �  զորահավաքային պատրաստ� թյան համակարգ� մ, դրանց զորահավաքային 
պատրաստական� թյան վերահսկ� մ.

16) նախարար� թյան ծախսային ծրագրերի, զինված � ժերի կադրային քաղաքական� թյան 
մշակմանը և իր լիազոր� թյ� նների սահմաններ� մ դրանց իրականացմանը մասնակց� թյ� ն.

17) ռազմագիտական և ռազմակրթական ծրագրերի մշակմանը մասնակց� թյ� ն.
18) իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամն երի 

սոցիալական պաշտպան� թյան ապահով� մ.
19) պաշտպան� թյան և անվտանգ� թյան ամրապնդման, քաղաքացիական պաշտպան� թյան 

կազմակերպման, ապահովման, ինչպես նաև ս� յն օրենքով, զինված � ժերի կանոնագրքերով և 
այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազոր� թյ� նների իրականաց� մ:

 
III. ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ ԿԱՌԱՎԱՐ� ՄԸ

 
16. Գլխավոր շտաբը կառավար� մ է գլխավոր շտաբի պետը, որին պաշտոնի նշանակ� մ և 

պաշտոնից ազատ� մ է Հայաստանի Հանրապետ� թյան Նախագահը:
17. Գլխավոր շտաբի պետն � նի տեղակալներ, որոնց պաշտոնի նշանակ� մ և պաշտոնից 

ազատ� մ է Հայաստանի Հանրապետ� թյան Նախագահը: 
18. Գլխավոր շտաբի պետն իր գործ� նե� թյ� նն իրականացն� մ է մի անձնյա ղեկավարման 

սկզբ� նքով, ապահով� մ է գլխավոր շտաբի խնդիրներից բխող գործառ� յթների 
իրականաց� մը և պատասխանատ�  է պաշտպան� թյան` իրեն հանձնարարված բնագավառ� մ 
քաղաքական� թյան մշակման �  իրականացման, տիրող իրավիճակի և հեռանկարային 
զարգացման ապահովման համար:

19. Գլխավոր շտաբի պետն իր գործ� նե� թյան ընթացք� մ առաջնորդվ� մ է Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան Սահմանադր� թյամբ, Հայաստանի Հանրապետ� թյան օրենքներով, 
Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարարի հրամաններով, ս� յն 
կանոնադր� թյամբ, այլ իրավական ակտերով և Հայաստանի Հանրապետ� թյան մի ջազգային 
պայմանագրերով:

20. Գլխավոր շտաբի պետն ի պաշտոնե զինված � ժերի զինվորական ամե նաբարձր 
պաշտոնատար անձն է:

21. Գլխավոր շտաբի պետը հաշվետ�  է Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան 
նախարարին:

22. Գլխավոր շտաբի պետը`
1) ղեկավար� մ է գլխավոր շտաբի գործ� նե� թյ� նը, պատասխանատ�  է գլխավոր շտաբին 

առաջադրված խնդիրների �  գործառ� յթների իրականացման համար.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և ս� յն կանոնադր� թյամբ նախատեսված գործ� նե� թյան 

բնագավառներին, նպատակներին �  խնդիրներին համապատասխան առաջարկ� թյ� ններ է 
ներկայացն� մ Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարարին.

3) իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ արձակ� մ է հրամաններ և տալիս ց� ց� մն եր, առանց 
լիազորագրի հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետ� թյան կամ գլխավոր շտաբի ան� նից, 
ինչպես նաև տալիս է Հայաստանի Հանրապետ� թյան կամ գլխավոր շտաբի ան� նից հանդես 
գալ�  լիազորագրեր, այդ թվ� մ` վերալիազորման իրավ� նքով լիազորագրեր.

4) իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ պաշտոնի նշանակ� մ և պաշտոնից ազատ� մ է գլխավոր 
շտաբի համակարգի զինվորական, քաղաքացիական և այլ ծառայողներին (աշխատողներին), 
շնորհ� մ է զինվորական կոչ� մն եր, ինչպես նաև իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ կիրառ� մ է 
խրախ� սանքի և կարգապահական տ� յժի մի ջոցներ.

5) գլխավոր շտաբի համակարգի զինծառայողներին օրենքով սահմանված կարգով 
ներկայացն� մ է պետական պարգևներով պարգևատրման �  պատվավոր կոչ� մն երի, 
գերատեսչական մե դալների շնորհման.

6) սահման� մ է աշխատանքի բաշխ� մն  իր տեղակալների մի ջև.
7) օրենքով և ս� յն կանոնադր� թյամբ նախատեսված իր լիազոր� թյ� նների սահմաններ� մ 

կասեցն� մ կամ � ժը կորցրած է ճանաչ� մ իր տեղակալների, գլխավոր շտաբի կառ� ցվածքային 



ստորաբաժան� մն երի ղեկավարների, ինչպես նաև գլխավոր շտաբի ենթակայ� թյանը 
հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպ� թյ� նների ղեկավարների` Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան օրենսդր� թյան պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, 
որոշ� մն երը, հանձնարար� թյ� նները, կարգադր� թյ� նները և ց� ց� մն երը.

8) լս� մ և Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարարի հաստատմանն 
է ներկայացն� մ գլխավոր շտաբի գործ� նե� թյան մասին տարեկան հաշվետվ� թյ� ններն �  
հաշվեկշիռը, քնն� մ է դրանց գործ� նե� թյան ստ� գման արդյ� նքները.

9) Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարարին է ներկայացն� մ գլխավոր 
շտաբի կանոնադր� թյ� նը, կառ� ցվածքը և աշխատողների թիվը.

10) Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարարի հաստատմանն է 
ներկայացն� մ գլխավոր շտաբի կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն երի կանոնադր� թյ� նները, 
կառ� ցվածքը և գ� յքի կազմը.

11) իրականացն� մ է հսկող� թյ� ն գլխավոր շտաբին ամրացված պետական սեփական� թյան 
պահպան� թյան �  օտարման նկատմամբ.

12) կարող է կազմավորել հանձնաժողովն եր և աշխատանքային խմբեր.
13) օրենքով սահմանված կարգով համալր� մ է գլխավոր շտաբի անձնակազմը, իրականացն� մ 

նյ� թատեխնիկական, ֆինանսական, կադրային և այլ ապահով� մ.
14) իրականացն� մ է օրենքով, ս� յն կանոնադր� թյամբ և այլ իրավական ակտերով 

նախատեսված այլ լիազոր� թյ� ններ:
23. Գլխավոր շտաբի պետի բացակայ� թյան դեպք� մ, նրա ներկայացմամբ և Հայաստանի 

Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարարի հրամանով, գլխավոր շտաբի պետի 
պարտական� թյ� նները կատար� մ է գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալը:

24. Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը (առաջին տեղակալը)`
1) համակարգ� մ է գլխավոր շտաբի աշխատանքները` գլխավոր շտաբին վերապահված 

քաղաքական� թյան իրականացման` իրեն հանձնարարված բնագավառներ� մ.
2) գլխավոր շտաբի կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն երի մի ջոցով` իր լիազոր� թյ� նների 

սահմաններ� մ համակարգ� մ է գլխավոր շտաբի` իրեն հանձնարարված բնագավառներ� մ 
քաղաքական� թյան ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքները` տալով ց� ց� մն եր �  
հանձնարարականներ.

3) գլխավոր շտաբի նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` իրեն հանձնարարված 
բնագավառներ� մ գլխավոր շտաբի համակարգի մարմի ններին տալիս է հանձնարարականներ 
և առաջադրանքներ, իրականացն� մ վերահսկող� թյ� ն դրանց կատարման նկատմամբ.

4) գլխավոր շտաբի պետին պարբերաբար ներկայացն� մ է տեղեկատվ� թյ� ն իրեն 
հանձնարարված բնագավառներ� մ տիրող իրավիճակի մասին.

5) գլխավոր շտաբի պետի հանձնարար� թյամբ` իրականացն� մ է գլխավոր շտաբի պետի 
մոտ քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկ� մն երը.

6) ապահով� մ է իրեն հանձնարարված բնագավառներ� մ Հայաստանի Հանրապետ� թյան 
պաշտպան� թյան նախարարի և գլխավոր շտաբի պետի հրամանների �  ց� ց� մն երի 
կատարման նկատմամբ վերահսկող� թյ� նը և արդյ� նքների մասին տեղեկացն� մ գլխավոր 
շտաբի պետին.

7) իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ համագործակց� մ է պետական կառավարման և այլ 
մարմի նների, կազմակերպ� թյ� նների հետ.

8) իրեն հանձնարարված բնագավառներ� մ համակարգ� մ է զինված � ժեր� մ օրենքով 
սահմանված համապատասխան ծրագրերի, պլանների մշակման և իրականացման 
աշխատանքները.

9) գլխավոր շտաբի պետին ներկայացն� մ է առաջարկ� թյ� ններ նրա իրավաս� թյանը 
վերաբերող հարցերի վերաբերյալ.

10) գլխավոր շտաբի պետի հանձնարար� թյամբ` իրականացն� մ է այլ գործառ� յթներ:
25. Գլխավոր շտաբի պետն � նի խորհրդականներ, մամ� լի քարտ� ղար և օգնականներ, 

որոնց մի ջև սահման� մ է աշխատանքի բաշխ� մը:
26. Գլխավոր շտաբի պետի խորհրդականները` 
1) համաձայնեցնելով գլխավոր շտաբի պետի հետ` կազմ� մ են իրենց աշխատանքային 

ծրագրերը.



2) պարբերաբար գլխավոր շտաբի պետին են ներկայացն� մ զեկ� յցներ, անհրաժեշտ 
վերլ� ծական նյ� թեր իրենց հանձնարարված բնագավառներ� մ տիրող իրավիճակի, 
երև� յթների և իրադարձ� թյ� նների մաuին և առկա հիմն ահարցերի լ� ծման վերաբերյալ 
առաջարկ� թյ� ններ.

3) կազմակերպ� մ են քաղաքացիների ընդ� նել� թյ� նը.
4) գլխավոր շտաբի պետի հանձնարար� թյամբ` մաuնակց� մ են պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմի ններ� մ, կազմակերպ� թյ� ններ� մ` իրենց հանձնարարված 
բնագավառներին վերաբերող հարցերի քննարկմանը.

5) գլխավոր շտաբի պետի որոշմամբ` կարող են ղեկավարել գլխավոր շտաբի պետին առընթեր 
խորհրդակցական մարմի նների գործ� նե� թյ� նը կամ մաuնակցել դրանց աշխատանքներին.

6) գլխավոր շտաբի պետի հանձնարար� թյամբ` հրավիր� մ են խորհրդակց� թյ� ններ, 
կազմակերպ� մ իրենց հանձնարարված հարցերի քննարկ� մն եր.

7) կատար� մ են գլխավոր շտաբի պետի կողմի ց տրված այլ հանձնարարականներ:
27. Գլխավոր շտաբի պետի մամ� լի քարտ� ղարը`
1) գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնական տեuակետները ներկայացն� մ է Հայաuտանի 

Հանրապետ� թյան և oտարերկրյա պետ� թյ� նների տեղեկատվ� թյան մի ջոցներին.
2) անցկացն� մ է աu� լիuներ և ճեպազր� յցներ.
3) իր գործ� նե� թյան ծրագրման և իրականացման վերաբերյալ առաջարկ� թյ� ններ �  

վերլ� ծ� թյ� ններ է ներկայացն� մ գլխավոր շտաբի պետին և նրա հետ համաձայնեցնել� ց 
հետո հետև� մ դրանց իրականացմանը.

4) կազմակերպ� մ է գլխավոր շտաբի պետի հարցազր� յցները, աu� լիuներն �  հանդիպ� մն երը 
մամ� լի և զանգվածային լրատվ� թյան մյ� u մի ջոցների ներկայաց� ցիչների հետ.

5) գլխավոր շտաբի պետի հանձնարար� թյամբ` հանդեu է գալիu հայտարար� թյ� ններով, 
պարզաբան� մն երով, հերք� մն երով.

6) կատար� մ է գլխավոր շտաբի պետի կողմի ց տրված այլ հանձնարարականներ:
28. Գլխավոր շտաբի պետի oգնականը` 
1) կազմակերպական, տեղեկատվական և տեխնիկական աջակց� թյ� ն է ց� ցաբեր� մ 

գլխավոր շտաբի պետին.
2) համաձայնեցնելով գլխավոր շտաբի պետի հետ` կազմակերպ� մ է գլխավոր շտաբի պետի 

ընթացիկ և հեռանկարային աշխատանքների ծրագրերի նախապատրաuտ� մը և դրանք 
ներկայացն� մ գլխավոր շտաբի պետին.

3) կազմակերպ� մ է գլխավոր շտաբի պետի խորհրդակց� թյ� նների, հանդիպ� մն երի, 
այցերի և � ղևոր� թյ� նների նախապատրաuտ� մը.

4) համագործակցելով գլխավոր շտաբի կառ� ցվածքային uտորաբաժան� մն երի 
աշխատողների հետ` գլխավոր շտաբի պետի համար նախապատրաuտ� մ է տեղեկատվական 
և վերլ� ծական նյ� թեր.

5) նախապատրաuտ� մ և գլխավոր շտաբի պետին է ներկայացն� մ առաջարկ� թյ� ններ 
աշխատանքային ծրագրերի վերաբերյալ.

6) կատար� մ է գլխավոր շտաբի պետի կողմի ց տրված այլ հանձնարարականներ:
 

IV. ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ Գ� ՅՔԸ ԵՎ ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ ԳՈՐԾ� ՆԵ�  ԱՆ 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎ� ՄԸ
 
29. Գլխավոր շտաբի գ� յքն օրենքով սահմանված կարգով ձևավորվ� մ է Հայաստանի 

Հանրապետ� թյան կառավար� թյան կողմի ց նախարար� թյանը հանձնված (ամրացված) 
գ� յքից: 

30. Գլխավոր շտաբն իրավ� նք � նի օրենքով, այլ իրավական ակտերով �  իր 
կանոնադր� թյամբ նախատեսված դեպքեր� մ և կարգով, իր գործ� նե� թյան նպատակներին 
�  գ� յքի նշանակ� թյանը համապատասխան, օգտագործել�  և տիրապետել�  իր գ� յքը:

31. Գլխավոր շտաբի գլխավոր ֆինանսիստը պատասխանատ�  է հաշվապահական 
հաշվառ� մը վարել� , գլխավոր շտաբի ֆինանսական, բյ� ջետային, հարկային, վիճակագրական, 
պարտադիր վճարների հաշվետվ� թյ� նները ժամանակին կազմե լ�  համար:

 



Հայաստանի Հանրապետ� թյան
կառավար� թյան աշխատակազմի 
ղեկավար Դ. Սարգսյան
 
   Հավելված N 4
ՀՀ կառավար� թյան 2008 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման
 

Կ Ա Ռ �  Ց Վ Ա Ծ Ք

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ ԶԻՆՎԱԾ � ԺԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ
 
Վարչական ապարատ
Օպերատիվ վարչ� թյ� ն
Ռազմավարական պլանավորման վարչ� թյ� ն 
Մարտական պատրաստ� թյան վարչ� թյ� ն
Կազմզորահավաքային վարչ� թյ� ն
Հետախ� զ� թյան վարչ� թյ� ն
Կապի և ավտոմատ կառավարման համակարգերի վարչ� թյ� ն
Հրթիռային զորքերի և հրետան�  վարչ� թյ� ն
Հակաօդային պաշտպան� թյան զորքերի վարչ� թյ� ն
Ավիացիայի վարչ� թյ� ն
Ինժեներական զորքերի վարչ� թյ� ն
Հայաստանի Հանրապետ� թյան զինվորական կոմի սարիատ
Անձնակազմի  հետ տարվող աշխատանքների վարչ� թյ� ն
Թիկ� նքի վարչ� թյ� ն
Սպառազին� թյան վարչ� թյ� ն
Ռազմաբժշկական վարչ� թյ� ն
Զորքերի ծառայ� թյան և զինվորական ծառայ� թյան անվտանգ� թյան 
ապահովման վարչ� թյ� ն
Ռադիացիոն, քիմի ական, կենսաբանական պաշտպան� թյան վարչ� թյ� ն
Կադրերի վարչ� թյ� ն
Ֆինանսական վարչ� թյ� ն
Ռադիոէլեկտրոնային պայքարի բաժին
Ռազմատեղեկագրական բաժին
Ութերորդ բաժին
Ռազմական հաղորդակց� թյ� նների բաժին
Ստանդարտացման և չափագիտական բաժին
Ռազմանվագախմբային բաժին
 
Հայաստանի Հանրապետ� թյան
կառավար� թյան աշխատակազմի 
ղեկավար Դ. Սարգսյան
   Հավելված N 5
ՀՀ կառավար� թյան 2008 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման



Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր �  Թ Յ �  Ն
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆ�  ԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ�  ԱՆ 

ՆՅ� ԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ

 

I. ԸՆԴՀԱՆ� Ր ԴՐ� ՅԹՆԵՐ
 
1. Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարար� թյան (այս� հետ` 

նախարար� թյ� ն) նյ� թատեխնիկական ապահովման դեպարտամե նտը (այս� հետ` 
դեպարտամե նտ) նախարար� թյան աշխատակազմի ց դ� րս առանձնացված ստորաբաժան� մ 
է, որն օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքեր� մ իրականացն� մ է 
Հայաստանի Հանրապետ� թյան զինված � ժերի (այս� հետ` զինված � ժեր) նյ� թատեխնիկական 
ապահովման, նախարար� թյան գն� մն երի գործընթացի, ռազմարդյ� նաբերական ոլորտի 
կազմակերպման �  վերահսկող� թյան գործառ� յթներ` հանդես գալով Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան ան� նից:

2. Դեպարտամե նտն ստեղծվ� մ, վերակազմակերպվ� մ, և դրա գործ� նե� թյ� նը 
դադարեցվ� մ է Հայաստանի Հանրապետ� թյան կառավար� թյան որոշմամբ: Դեպարտամե նտը 
գործ� մ է իր կանոնադր� թյան համաձայն, որը հաստատ� մ է Հայաստանի Հանրապետ� թյան 
կառավար� թյ� նը` Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարարի (այս� հետ` 
նախարար) ներկայացմամբ:

3. Դեպարտամե նտի լիազոր� թյ� նները սահմանվ� մ են օրենքով, Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան Նախագահի հրամանագրերով և կարգադր� թյ� ններով, Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան կառավար� թյան որոշ� մն երով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետ� թյան 
մի ջազգային պայմանագրերով:

4. Դեպարտամե նտն իր գործ� նե� թյ� նն իրականացն� մ է օրենքին և այլ իրավական 
ակտերին համապատասխան:

5. Դեպարտամե նտն օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքեր� մ 
իրավ� նք � նի Հայաստանի Հանրապետ� թյան ան� նից ձեռք բերել�  և իրականացնել�  
գ� յքային �  անձնական ոչ գ� յքային իրավ� նքներ, կրել�  պարտական� թյ� ններ, դատարան� մ 
հանդես գալ�  որպես հայցվոր կամ պատասխանող:

6. Դեպարտամե նտն � նի Հայաստանի Հանրապետ� թյան զինանշանի պատկերով և իր` 
հայերեն �  այլ լեզ� ներով, անվամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ անհատականացման 
մի ջոցներ:

 
II. ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 
7. Դեպարտամե նտի նպատակներն են`
1) զինված � ժերի մարտ� նակ� թյ� նն ապահովող անհրաժեշտ նյ� թատեխնիկական 

մի ջոցների և այլ գ� յքի կենտրոնացված մատակարար� մը.
2) ռազմարդյ� նաբերական համալիրի զարգաց� մը:
8. Դեպարտամե նտի խնդիրներն են`
1) զինված � ժերը ժամանակակից սպառազին� թյամբ �  ռազմական տեխնիկայով ապահովելը.
2) զինված � ժերը կենսագործ� նե� թյան համար անհրաժեշտ պարենային, իրային 

և վառելիքաքս� քային մի ջոցներով �  դրանց օգտագործման և պահպանման համար 
տեխնիկական սարքավոր� մն երով ապահովման կազմակերպ� մը.

3) ռազմարդյ� նաբերական համալիրի, սպառազին� թյան և ռազմական տեխնիկայի 
զարգացման ապահով� մը.

4) սպառազին� թյան և ռազմական տեխնիկայի պլանային վերականգնողական 
աշխատանքների կազմակերպ� մը.

5) սպառազին� թյան և ռազմական տեխնիկայի �  դրանց առանձին հանգ� յցների և 
սարքավոր� մն երի արդիականացման համար գիտափորձարարական աշխատանքների 



պլանավոր� մը` օգտագործելով ռազմաարդյ� նաբերական համալիրի կազմակերպ� թյ� նների 
գիտատեխնիկական հնարավոր� թյ� նները:

 
III. ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԳՈՐԾԱՌ� ՅԹՆԵՐԸ

 
9. Դեպարտամե նտն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար օրենքով և այլ 

իրավական ակտերով սահմանված կարգով իրականացն� մ է հետևյալ գործառ� յթները`
1) ռազմաարդյ� նաբերական համալիրի, սպառազին� թյան և ռազմական տեխնիկայի 

զարգացման վերաբերյալ առաջարկ� թյ� ններ մշակելը.
2) օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով զինված � ժերի համար 

սպառազին� թյան �  ռազմական տեխնիկայի, պարենային, իրային և այլ � նեցվածքի, ինչպես 
նաև նյ� թական պաշարների արտադր� թյան և գն� մն երի կազմակերպ� մը.

3) զինված � ժերի համար սպառազին� թյան, ռազմական տեխնիկայի և այլ գ� յքի 
պահպան� թյան, շահագործման, արդիականացման �  վերանորոգման աշխատանքների 
իրականացման կազմակերպ� մը.

4) զինված � ժերի համար անհրաժեշտ քանակ� թյամբ զենքի և զինամթերքի, 
սպառազին� թյան, ռազմական տեխնիկայի, պարենի �  այլ նյ� թատեխնիկական մի ջոցների և 
� նեցվածքի անձեռնմխ ելի� թյան պաշարների ստեղծման կազմակերպ� մը.

5) նախարարի հանձնարար� թյամբ ռազմատեխնիկական ոլորտ� մ օտարերկրյա 
պետ� թյ� նների և մի ջազգային կազմակերպ� թյ� նների հետ համագործակց� մը, օրենքով 
սահմանված կարգով պաշտպան� թյան ոլորտի ռազմատեխնիկական համագործակց� թյան 
մի ջգերատեսչական պայմանագրերի կնք� մը.

6) իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ քաղաքացիական իրավահարաբեր� թյ� ններին 
մասնակցելը.

7) ռազմաարդյ� նաբերական համալիրի, սպառազին� թյան և ռազմական տեխնիկայի 
զարգացման պետական ծրագրերի մշակմանը մասնակցելը.

8) դեպարտամե նտի կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն երի կանոնադր� թյ� ններն �  
կառ� ցվածքները մշակելը.

9) նախարար� թյան նյ� թատեխնիկական ապահովման տարեկան գնման պլանը մշակելը.
10) ռազմական տեխնիկայի, սպառազին� թյան և այլ նյ� թական մի ջոցների կ� տակման �  

պահպանման կազմակերպ� մը և ապահով� մը.
11) ռազմարդյ� նաբերական համալիրի կազմակերպ� թյ� ններ� մ գիտական, գյ� տարարական 

և նորարարական աշխատանքների ղեկավար� մը.
12) օրենքով, ս� յն կանոնադր� թյամբ և այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ 

գործառ� յթների իրականաց� մը:
 

IV. ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐ� ՄԸ
 
10. Դեպարտամե նտի կառավար� մն  իրականացն� մ է նախարարը: Դեպարտամե նտի 

անմի ջական կառավար� մն  իրականացն� մ է դեպարտամե նտի պետը:
11. Դեպարտամե նտի պետը նախարարի տեղակալն է, որին պաշտոնի նշանակ� մ և պաշտոնից 

ազատ� մ է Հայաստանի Հանրապետ� թյան Նախագահը:
12. Դեպարտամե նտի պետն իր գործ� ն� թյան ընթացք� մ ղեկավարվ� մ է Հայաստանի 

Հանրապետ� թյան Սահմանադր� թյամբ, օրենքով, նախարար� թյան կանոնադր� թյամբ 
և ս� յն կանոնադր� թյամբ, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով, այդ թվ� մ` Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան մի ջազգային պայմանագրերով:

13. Դեպարտամե նտի պետը պատասխանատ�  է դեպարտամե նտի առջև դրված խնդիրները 
լ� ծել� , ինչպես նաև զինված � ժերի նյ� թատեխնիկական ապահովման բնագավառ� մ 
վերահսկողական գործառ� յթների իրականացման �  պատասխանատվ� թյան մի ջոցների 
կիրառման, դրանց` օրենքին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան� թյան համար:

14. Դեպարտամե նտի պետը հաշվետ�  է նախարարին:
15. Դեպարտամե նտի պետը`
1) ապահով� մ է դեպարտամե նտի նպատակներից և խնդիրներից բխող գործառ� յթների 



իրականաց� մը.
2) համակարգ� մ է իր պատասխանատվ� թյան ներքո գտնվող բնագավառներ� մ անհրաժեշտ 

աշխատանքների իրականաց� մը.
3) իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ համագործակց� մ է պետական կառավարման և այլ 

մարմի նների, կազմակերպ� թյ� նների �  հիմն արկների հետ.
4) իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ նախարարին առաջարկ� թյ� ններ է ներկայացն� մ 

պաշտպան� թյան ոլորտի զարգացմանը և կատարելագործմանն � ղղված իրավական ակտերի 
վերանայման վերաբերյալ.

5) իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ նախարարին առաջարկ� թյ� ններ է ներկայացն� մ 
Հայաստանի Հանրապետ� թյան պետական բյ� ջե� մ պաշտպան� թյան ծախսերի, 
նախարար� թյանը հատկացված մի ջոցների ծախսման կարգի, դրանց հաշվառման և 
հաշվետվ� թյան վերաբերյալ.

6) նախարարին առաջարկ� թյ� ններ է ներկայացն� մ պետական և զորահավաքային 
պահ� ստի նյ� թական արժեքների կ� տակման, ապաամրագրման, թարմացման և 
փոխարինման ծրագրերի վերաբերյալ.

7) նախարարին պարբերաբար ներկայացն� մ է տեղեկատվ� թյ� ն իր պատասխանատվ� թյան 
ներքո գտնվող բնագավառներ� մ տիրող իրավիճակի վերաբերյալ.

8) նախարարի հաստատմանն է ներկայացն� մ դեպարտամե նտի կառ� ցվածքային 
ստորաբաժան� մն երի կանոնադր� թյ� ններն �  կառ� ցվածքները.

9) նախարարի հաստատմանն է ներկայացն� մ նախարար� թյան նյ� թատեխնիկական 
ապահովման տարեկան գնման պլանը.

10) ապահով� մ է իր պատասխանատվ� թյան ներքո գտնվող բնագավառներ� մ նախարարի 
հրամանների և ց� ց� մն երի նկատմամբ վերահսկող� թյ� նը, արդյ� նքների մասին զեկ� ց� մ 
նախարարին.

11) նախարարին առաջարկ� թյ� ններ է ներկայացն� մ դեպարտամե նտի քաղաքացիական 
հատ� կ ծառայ� թյան և այլ պաշտոններ� մ պաշտոնի նշանակման և պաշտոնից ազատման, 
քաղաքացիական հատ� կ ծառայ� թյան դասային աստիճաններ շնորհել�  վերաբերյալ.

12) իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ կիրառ� մ է խրախ� սանքի և կարգապահական տ� յժի 
մի ջոցներ.

13) իրականացն� մ է օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազոր� թյ� ններ:
16. Դեպարտամե նտի պետն � նի տեղակալ, որին պաշտոնի նշանակ� մ և պաշտոնից 

ազատ� մ է նախարարը: Դեպարտամե նտի պետի տեղակալը, դեպարտամե նտի պետի 
բացակայ� թյան դեպք� մ և նրա հանձնարար� թյամբ, կատար� մ է դեպարտամե նտի պետի 
պարտական� թյ� նները:

 
V. ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ� ՄԸ

 
17. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով և ս� յն կանոնադր� թյամբ դեպարտամե նտին 

վերապահված լիազոր� թյ� նների լիարժեք �  արդյ� նավետ իրականացմանն աջակց� մ են 
նախարար� թյան աշխատակազմը, նախարար� թյան աշխատակազմի ց դ� րս առանձնացված 
և կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն երը, ինչպես նաև զինված � ժերի գլխավոր շտաբը:

18. Դեպարտամե նտն � նի կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն եր: Դեպարտամե նտի 
կառ� ցվածքը հաստատ� մ է Հայաստանի Հանրապետ� թյան կառավար� թյ� նը:

 
Հայաստանի Հանրապետ� թյան
կառավար� թյան աշխատակազմի 
ղեկավար Դ. Սարգսյան
   Հավելված N 6
ՀՀ կառավար� թյան 2008 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման



Կ Ա Ռ �  Ց Վ Ա Ծ Ք 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆ�  ԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ�  ԱՆ 

ՆՅ� ԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ
 
Վարչական ապարատ
Տեխնիկական ապահովման վարչ� թյ� ն
Թիկ� նքային ապահովման վարչ� թյ� ն
Տնտեսագիտական վերլ� ծ� թյան և գն� մն երի փաստաթղթերի ձևակերպման վարչ� թյ� ն
Ֆինանսական վարչ� թյ� ն
 
Հայաստանի Հանրապետ� թյան
կառավար� թյան աշխատակազմի 
ղեկավար Դ. Սարգսյան
 
   Հավելված N 7
ՀՀ կառավար� թյան 2008 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման



Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր �  Թ Յ �  Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆ�  ԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ�  ԱՆ 

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅ�  ԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆ� Ր ԴՐ� ՅԹՆԵՐ
 
1. Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարար� թյան (այս� հետ` 

նախարար� թյ� ն) քննչական ծառայ� թյ� նը (այս� հետ` քննչական ծառայ� թյ� ն) 
նախարար� թյան աշխատակազմի ց դ� րս առանձնացված ստորաբաժան� մ է, որն իր 
լիազոր� թյ� նների սահմաններ� մ նախաքնն� թյ� ն է իրականացն� մ Հայաստանի 
Հանրապետ� թյան քրեական դատավար� թյան օրենսգրքով նախատեսված 
հանցագործ� թյ� նների վերաբերյալ քրեական գործերով, օրենքով սահմանված մի ջոցներ 
է ձեռնարկ� մ գործ հար� ցել�  առիթի oրինական� թյ� նը և հիմքերի բավարար լինելն 
uտ� գել�  համար, ապահով� մ և իրականացն� մ է նախաքնն� թյան ոլորտ� մ պետական 
քաղաքական� թյան մշակման և իրականացման գծով նախարար� թյան գործառ� յթները, 
Հայաստանի Հանրապետ� թյան օրենսդր� թյան անշեղ կիրառ� մը քրեադատավարական 
ընթացակարգ� մ, գլխավոր� մ և ղեկավար� մ է քննչական ծառայ� թյան համակարգի 
ստորաբաժան� մն երի գործ� նե� թյ� նը:

2. Իր գործ� նե� թյան ընթացք� մ քննչական ծառայ� թյ� նը ղեկավարվ� մ է Հայաuտանի 
Հանրապետ� թյան Սահմանադր� թյամբ, Հայաuտանի Հանրապետ� թյան oրենքներով, այլ 
իրավական ակտերով, u� յն կանոնադր� թյամբ, ինչպեu նաև Հայաuտանի Հանրապետ� թյան 
մի ջազգային պայմանագրերով:

3. Քննչական ծառայ� թյ� նն իր գործ� նե� թյ� նն իրականացն� մ է Հայաuտանի 
Հանրապետ� թյան Սահմանադր� թյամբ, Հայաuտանի Հանրապետ� թյան քրեական 
դատավար� թյան oրենuգրքով և այլ oրենքներով uահմանված` oրինական� թյան, մարդ�  և 
քաղաքաց�  իրավ� նքներն �  ազատ� թյ� նները, պատիվը և արժանապատվ� թյ� նը հարգել� , 
մարդաuիր� թյան �  հրապարակայն� թյան uկզբ� նքների պահպանմամբ:

4. Քննչական ծառայ� թյ� նն ստեղծվ� մ, վերակազմակերպվ� մ, և դրա գործ� նե� թյ� նը 
դադարեցվ� մ է Հայաստանի Հանրապետ� թյան կառավար� թյան (այu� հետ` հիմն ադիր) 
կողմի ց: Քննչական ծառայ� թյան կանոնադր� թյ� նը, կառ� ցվածքն �  թվաքանակը 
հաստատ� մ է հիմն ադիրը` Հայաստանի Հանրապետ� թյան պաշտպան� թյան նախարարի 
(այս� հետ` նախարար) ներկայացմամբ:

Քննչական ծառայ� թյան հաստիքաց� ցակը և ստորաբաժան� մն երի աշխատողների 
թվաքանակը հաստատ� մ է նախարարը:

5. Քննչական ծառայ� թյան լիազոր� թյ� նները սահմանվ� մ են օրենքով, ինչպես նաև 
Հայաստանի Հանրապետ� թյան մի ջազգային պայմանագրերով:

6. Քննչական ծառայ� թյ� նն օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքեր� մ 
Հայաստանի Հանրապետ� թյան ան� նից կարող է ձեռք բերել և իրականացնել գ� յքային �  
անձնական ոչ գ� յքային իրավ� նքներ, կրել պարտական� թյ� ններ, դատարան� մ հանդես 
գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:

7. Քննչական ծառայ� թյ� նն � նի Հայաuտանի Հանրապետ� թյան պետական զինանշանի 
պատկերով և իր` հայերենով, ռ� uերենով, անգլերենով, անվանմամբ կլոր կնիք, իր 
գործ� նե� թյ� նն իրականացնել�  համար այլ անհրաժեշտ կնիքներ, դրոշմակնիքներ, 
դրոշմակներ, իր անվանմամբ ձևաթղթեր, խորհրդանշան և այլ անհատականացման մի ջոցներ:

8. Քննչական ծառայ� թյան պարտավոր� թյ� նների կատարման համար 
պատաuխանատվ� թյ� նը կր� մ է Հայաuտանի Հանրապետ� թյ� նը:

 
II. ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅ�  ԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 
9. Քննչական ծառայ� թյան նպատակներն են`
1) անձի, հաuարակ� թյան և պետ� թյան պաշտպան� թյ� նը հանցագործ� թյ� նից.



2) անձի և հաuարակ� թյան պաշտպան� թյ� նը պետական իշխան� թյան ինքնիրավ 
գործող� թյ� ններից և չարաշահ� մն երից` կապված իրական կամ ենթադրվող հանցավոր 
արարքի հետ:

10. Քննչական ծառայ� թյան խնդիրներն են`
1) հանցավոր ոտնձգ� թյ� ններից մարդ�  կյանքի, առողջ� թյան, պատվի, 

արժանապատվ� թյան, իրավ� նքների, ազատ� թյ� նների �  օրինական շահերի 
պաշտպան� թյան իրականաց� մը.

2) հանցագործ� թյ� նների նախականխման, կանխման, հայտնաբերման �  բացահայտման 
� ղղ� թյամբ օրենքով սահմանված լիազոր� թյ� նների արդյ� նավետ կազմակերպ� մը և 
իրականաց� մը.

3) Հայաստանի Հանրապետ� թյան քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարք 
կատարած անձանց բացահայտել�  և օրենքով նախատեսված դեպքեր� մ �  սահմանված 
կարգով պատասխանատվ� թյան ենթարկել�  համար մի ջոցառ� մն երի կազմակերպ� մը և 
իրականաց� մը.

4) նախաքնն� թյան բնագավառ� մ պետական քաղաքական� թյան ձևավորմանն � ղղված 
առաջարկ� թյ� նների մշակ� մը, նախաքնն� թյան մարմն ի գործ� նե� թյան ղեկավար� մը.

5) օրինական� թյան պահպանման և քննիչների դատավարական ինքն� ր� յն� թյան 
ապահովման համար վերահսկող� թյան կազմակերպ� մը և իրականաց� մը.

6) կազմակերպչական աշխատանքի կատարելագործ� մը, քննչական պրակտիկայի և 
գործ� նե� թյան արդյ� նքների վերլ� ծ� մը, աշխատանքի դրական փորձի, գիտ� թյան և 
տեխնիկայի նվաճ� մն երի, նախաքնն� թյան կազմակերպման առաջավոր ձևերի և մե թոդների 
ներդր� մը.

7) կադրային քաղաքական� թյան արդյ� նավետ իրականացման և քննիչների մասնագիտական 
պատրաստված� թյան բարձրացման համար մի ջոցների ձեռնարկ� մը.

8) քննչական ծառայ� թյան և իրավապահ մյ� ս մարմի նների մի ջև համագործակց� թյան 
ապահովման և ամրապնդման համար աշխատանքների կազմակերպ� մը և համակարգ� մը:

 
III. ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅ�  ԱՆ ԳՈՐԾԱՌ� ՅԹՆԵՐԸ

 
11. Քննչական ծառայ� թյ� նն իր առջև դրված խնդիրների լ� ծման նպատակով օրենքով և այլ 

իրավական ակտերով սահմանված կարգով իրականացն� մ է հետևյալ գործառ� յթները`
1) զինվորական ծառայ� թյան կարգի դեմ � ղղված, ինչպեu նաև զորամաuի տարածք� մ 

կատարված կամ ժամկետային զինվորական ծառայ� թյան զինծառայողներին կամ 
պաշտպան� թյան բնագավառի պետական լիազոր մարմն � մ և կազմակերպ� թյ� ններ� մ 
(որոնց բաժնետոմuերի կառավարման լիազոր� թյ� նը հանձնված է պաշտպան� թյան 
բնագավառի պետական լիազոր մարմն ին) ծառայ� թյ� ն իրականացնող անձանց վերագրվող 
հանցագործ� թյ� նների վերաբերյալ գործերով նախաքնն� թյան կատար� մը.

2) ս� յն կետի 1-ին ենթակետ� մ նշված հանցագործ� թյ� նների վերաբերյալ գործերով 
նախաքնն� թյան կատարման կազմակերպ� մը և ապահով� մը.

3) քննչական ծառայ� թյան գործ� նե� թյան համակարգ� մը, մի ասնական դատավարական 
հսկող� թյան ապահով� մը և անձնակազմի  կարգապահ� թյան ամրապնդման համար մի ջոցներ 
ձեռնարկելը.

4) քննչական ծառայ� թյան կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն երի վար� յթ� մ քննվող 
քրեական գործերով նախաքնն� թյան լրիվ� թյան, օբյեկտիվ� թյան և բազմակողմանի� թյան 
ապահովման համար ձեռնարկվող մի ջոցառ� մն երի կատարման նկատմամբ հսկող� թյ� ն 
իրականացնելը, բարդ և առավել վտանգավոր հանցագործ� թյ� նների վերաբերյալ գործերի 
քնն� թյան ընթացքը հսկող� թյան վերցնելը, նախաքնն� թյան կազմակերպման գործ� մ տեղ 
գտած թեր� թյ� նները վերացնել�  համար մի ջոցներ ձեռնարկելը.

5) կարճված և կասեցված քրեական գործերի վար� յթի � ս� մն ասիր� մն  �  հիմն ավորված� թյան 
վերաբերյալ եզրակաց� թյան կազմ� մը. 

6) քնն� թյան առանձին բնագավառների � ս� մն ասիր� մը և վերլ� ծ� մը, մի ջոցառ� մն երի 
համալիր ծրագրի մշակ� մը` հայտնաբերված թեր� թյ� նները վերացնել�  և քնն� թյան որակի 
բարձրացմանն � ղղված անձնակազմի  պատասխանատվ� թյ� նը բարձրացնել�  համար.



7) քննչական ծառայ� թյան կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն եր� մ քննվող քրեական 
գործերով քաղաքացիների դիմ� մ-բողոքների, դատախազ� թյ� նից, պետական կառավարման 
այլ մարմի ններից և կազմակերպ� թյ� ններից ստացված մի ջնորդագրերի և հաղորդ� մն երի 
ստ� գ� մը և ընթացք տալը.

8) քննչական ծառայ� թյան կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն երի աշխատանքի 
արդյ� նքների պարբերաբար ամփոփ� մը և վերլ� ծ� մը. 

9) ամփոփ� մն երի և վերլ� ծ� թյ� նների կատարման նպատակով ս� յն կետի 1-ին ենթակետ� մ 
նշված հանցագործ� թյ� նների, դրանց վերաբերյալ քրեական գործերի և դրանք կատարած 
անձանց հաշվառման կազմակերպ� մը և իրականաց� մը.

10) ս� յն կետի 1-ին ենթակետ� մ նշված հանցագործ� թյ� նների, դրանց վերաբերյալ քրեական 
գործերի և դրանք կատարած անձանց մի ասնական հաշվառ� մն  ապահովել�  նպատակով 
օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով �  սահմանված մարմի ններին 
անհրաժեշտ փաստաթղթերի � ղարկման գործընթացի կազմակերպ� մը և իրականաց� մը.

11) օրենսդրական, այլ իրավական ակտերի նախագծեր նախապատրաստելը և սահմանված 
կարգով շրջանառ� թյան մե ջ դնելը.

12) օտարերկրյա պետ� թյ� նների իրավապահ մարմի նների կատարմանը ներկայացվող 
հարց� մն երի` ժամանակին և որակով կատարման �  ներկայացման կազմակերպ� մը` 
Հայաստանի Հանրապետ� թյան օրենսդր� թյամբ սահմանված կարգով.

13) օտարերկրյա պետ� թյ� նների իրավապահ մարմի նների կատարմանը ներկայացվող 
հարց� մն երի մի ջազգային պայմանագրերի նորմե րին համապատասխան ձևակերպման և 
ներկայացման ապահով� մը.

14) քրեական գործերի և դատավարական այլ փաստաթղթերի թարգման� թյան 
կազմակերպ� մը.

15) օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառ� յթների իրականաց� մը:
 

IV. ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅ�  ԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐ� ՄԸ
 
12. Քննչական ծառայ� թյան կառավար� մն  իրականացն� մ է նախարարը: Քննչական 

ծառայ� թյան անմի ջական ղեկավար� մն  իրականացն� մ է քննչական ծառայ� թյան պետը, որին 
պաշտոնի նշանակ� մ և պաշտոնից ազատ� մ է Հայաստանի Հանրապետ� թյան Նախագահը:

13. Քննչական ծառայ� թյան պետն իր գործ� նե� թյան ընթացք� մ ղեկավարվ� մ է 
Հայաստանի Հանրապետ� թյան Սահմանադր� թյամբ, Հայաստանի Հանրապետ� թյան 
օրենքներով, նախարար� թյան կանոնադր� թյամբ, ս� յն կանոնադր� թյամբ, այլ իրավական 
ակտերով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետ� թյան մի ջազգային պայմանագրերով:

14. Քննչական ծառայ� թյան պետը պատասխանատ�  է քննչական ծառայ� թյան 
գործ� նե� թյան համար և իրականացն� մ է Հայաստանի Հանրապետ� թյան քրեական 
դատավար� թյան օրենսգրքով նախատեսված քննչական բաժնի պետին վերապահված 
լիազոր� թյ� նները:

15. Քննչական ծառայ� թյան պետը հաշվետ�  է նախարարին:
16. Քննչական ծառայ� թյան պետը`
1) անմի ջականորեն կազմակերպ� մ, վերահսկ� մ և ղեկավար� մ է քննչական ծառայ� թյան 

ծառայողների և աշխատողների գործ� նե� թյ� նը.
2) ընդ� ն� մ է քննչական ծառայ� թյան գործ� նե� թյան կազմակերպմանն � ղղված 

որոշ� մն եր, տալիu հրամաններ, հանձնարարականներ և ց� ց� մն եր.
3) նշանակ� մ է ծառայողական քնն� թյ� ններ կամ դադարեցն� մ դրանք, փոխ� մ 

ծառայողական քնն� թյ� ն կատարողին.
4) մի ջնորդ� թյ� ն է ներկայացն� մ նախարարին քննչական ծառայ� թյան ծառայողներին 

զինվորական կոչ� մն եր շնորհել�  վերաբերյալ.
5) կազմակերպ� մ է քաղաքացիների ընդ� նել� թյ� ն, քնն� մ քննչական ծառայ� թյան 

ծառայողների դեմ բերված բողոքները և դիմ� մն երը.
6) կազմակերպ� մ է քննչական ծառայ� թյան նյ� թատեխնիկական ապահով� թյ� նը.
7) կազմակերպ� մ է քննչական ծառայ� թյան ծառայողների մաuնագիտական և հատ� կ 

� u� ց� մը.



8) իր իրավաu� թյան uահմաններ� մ խրախ� u� մ կամ կարգապահական տ� յժի է ենթարկ� մ 
քննչական ծառայ� թյան ծառայողներին, կամ նման մի ջնորդ� թյամբ դիմ� մ է նախարարին.

9) առաջարկ� թյ� ններ է ներկայացն� մ քննչական ծառայ� թյան կազմավորման �  
գործ� նե� թյան մաuին oրենuդր� թյան կատարելագործման վերաբերյալ.

10) ապահով� մ է քննչական ծառայ� թյան համագործակց� թյ� նը պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմի նների, այլ կազմակերպ� թյ� նների հետ.

11) անցկացն� մ է քննչական ծառայ� թյան գործ� նե� թյան հետ կապված խորհրդակց� թյ� ններ, 
աշխատանքային հանդիպ� մն եր, գիտաժողովն եր և սեմի նարներ, կազմակերպ� մ և ղեկավար� մ 
է քննչական ծառայ� թյան ծառայողների և աշխատողների որակավորման աշխատանքները.

12) հսկող� թյ� ն է իրականացն� մ իր տեղակալների, կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն երի 
ղեկավարների գործառնական պարտական� թյ� նների կատարման նկատմամբ.

13) հաստատ� մ է քննչական ծառայ� թյան աշխատանքային պլանները.
14) կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն երից պահանջ� մ է գործեր և նյ� թեր, լս� մ 

կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն երի ղեկավարների հաշվետվ� թյ� նները.
15) իրականացն� մ է կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն երի աշխատանքի համալիր և 

հսկողական ստ� գ� մն երի արդյ� նքների � ս� մն ասիր� թյ� ններ և վերլ� ծ� թյ� ններ.
16) իր իրավաս� թյան սահմաններ� մ պաշտոնի նշանակ� մ, տեղափոխ� մ կամ պաշտոնից 

ազատ� մ է քննչական ծառայ� թյան կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն երի ծառայողներին, 
աշխատանքի ընդ� ն� մ և աշխատանքից ազատ� մ է տեխնիկական սպասարկ� մ իրականացնող 
անձանց.

17) քննչական ծառայ� թյան ծառայողներին տրամադր� մ է արձակ� րդ, թ� յլատր� մ է 
գործ� ղման, ԱՊՀ տարածքից դ� րս գործ� ղման անհրաժեշտ� թյան դեպք� մ մի ջնորդ� թյ� ն 
է ներկայացն� մ նախարարին.

18) առաջարկ� թյ� ններ է ներկայացն� մ նոր կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն եր 
ստեղծել� , ինչպես նաև դրանք վերակազմավորել�  կամ լ� ծարել�  վերաբերյալ.

19) անհրաժեշտ� թյան դեպք� մ, Հայաստանի Հանրապետ� թյան օրենսդր� թյամբ 
սահմանված կարգով կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն երից վերցն� մ է քրեական գործեր 
և նախաքնն� թյ� նը հանձնարար� մ հատկապես կարևոր գործերի քնն� թյան բաժնին կամ 
քննչական մե կ այլ ստորաբաժանմանը.

20) հասարակական մե ծ վտանգավոր� թյ� ն ներկայացնող հանցագործ� թյ� նների 
փաստերով մե կն� մ է դեպքի վայր, անձնական հսկող� թյան տակ վերցն� մ կամ ղեկավար� մ 
նախաքնն� թյան ընթացքը, անհրաժեշտ� թյան դեպք� մ ընդ� ն� մ որոշ� մ քննչական խ� մբ 
ստեղծել�  մասին.

21) իրականացն� մ է օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազոր� թյ� ններ:
17. Քննչական ծառայ� թյան պետն � նի տեղակալներ, որոնց պաշտոնի նշանակ� մ 

և պաշտոնից ազատ� մ է նախարարը` քննչական ծառայ� թյան պետի ներկայացմամբ: 
Քննչական ծառայ� թյան պետի տեղակալներից մե կը` քննչական ծառայ� թյան պետի 
ներկայացմամբ նախարարի հրամանով փոխարին� մ է քննչական ծառայ� թյան պետին 
վերջինիu բացակայ� թյան ժամանակահատված� մ, ինչպեu նաև պետի հանձնարար� թյամբ 
ապահով� մ է 14-րդ կետով uահմանված լիազոր� թյ� նների իրականաց� մը:

 
V. ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅ�  ԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ� ՄԸ

 
18. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով և ս� յն կանոնադր� թյամբ քննչական ծառայ� թյանը 

վերապահված լիազոր� թյ� նների լիարժեք �  արդյ� նավետ իրականացմանն աջակց� մ են 
նախարար� թյան աշխատակազմը, նախարար� թյան աշխատակազմի ց դ� րս առանձնացված 
և կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն երը, ինչպես նաև զինված � ժերի գլխավոր շտաբը:

19. Քննչական ծառայ� թյան ծառայողներին տրվ� մ են քննչական ծառայ� թյան պետի 
հաuտատած մի աuնական նմ� շի վկայականներ, ինչպեu նաև նրանց անվամբ քննչական 
ծառայ� թյ� ն� մ գրանցված և համարակալված անձնական կնիքներ:

20. Քննչական ծառայ� թյ� նն � նի կառ� ցվածքային ստորաբաժան� մն եր: 
 
Հայաստանի Հանրապետ� թյան
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Վարչական ապարատ
Կադրերի բաժանմ� նք
Ֆինանսատնտեսական բաժին
Վերահսկող� թյան, մե թոդիկայի և վերլ� ծ� թյան բաժին
Իրավական բարեփոխ� մն երի և մի ջազգային կապերի բաժանմ� նք
Հատկապես կարևոր գործերի քննչական բաժին 
Առաջին կայազորային քննչական բաժին
Երկրորդ կայազորային քննչական բաժին
Երրորդ կայազորային քննչական բաժին
Չորրորդ կայազորային քննչական բաժին
Հինգերորդ կայազորային քննչական բաժին
Վեցերորդ կայազորային քննչական բաժին
Յոթերորդ կայազորային քննչական բաժին
Ութերորդ կայազորային քննչական բաժին
Իններորդ կայազորային քննչական բաժին
Տասներորդ կայազորային քննչական բաժին
 
Հայաստանի Հանրապետ� թյան
կառավար� թյան աշխատակազմի 
ղեկավար Դ. Սարգսյան

  


