
Համարը N 1554-Ն Տեսակը Մայր 
Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է 

Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2009.01.14/2(668) Հոդ.29 Ընդունման վայրը Երևան 
Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը 25.12.2008 

Ստորագրող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 29.12.2008 
Վավերացնող մարմինը   Վավերացման ամսաթիվը   

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 15.01.2009 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը   

 
 
 
  

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՀՀ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ 
ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ, ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ «ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ, ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ ԵՎ ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
  

25 դեկտեմբերի 2008 թվականի N 1554-Ն 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 
ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԸ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  
Հիմք ընդունելով «Պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «ե» ենթակետի պահանջը` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը որոշում է.  

1. Հաստատել` 
1) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կանոնադրությունը` 

համաձայն N 1 հավելվածի. 
2) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կառուցվածքը` 

համաձայն N 2 հավելվածի. 



3) Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կանոնադրությունը` 
համաձայն N 3 հավելվածի. 

4) Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կառուցվածքը` համաձայն N 
4 հավելվածի. 

5) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական 
ապահովման դեպարտամենտի կանոնադրությունը` համաձայն N 5 հավելվածի. 

6) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական 
ապահովման դեպարտամենտի կառուցվածքը` համաձայն N 6 հավելվածի. 

7) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայության 
կանոնադրությունը` համաձայն N 7 հավելվածի. 

8) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայության 
կառուցվածքը` համաձայն N 8 հավելվածի: 

2. Ստեղծել «Հայաuտանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 
աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ, Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտ և 
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայություն: 

3. Հայաuտանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ 
մտնելուց հետո` 

1) եռամuյա ժամկետում Հայաuտանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել 
առաջարկություն Հայաuտանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը հանձնվող 
գույքի կազմի և չափի վերաբերյալ. 

2) եռամսյա ժամկետում ընդունել սույն որոշումից բխող համապատասխան իրավական ակտեր։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։  
Հայաստանի Հանրապետության 

վարչապետ Տ. Սարգսյան
  

2008 թ. դեկտեմբերի 29 
Երևան   

   
Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի 
դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  
  

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  
1. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը (այսուհետ` 

նախարարություն) հանրապետական գործադիր մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է 
պաշտպանության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
քաղաքականությունը: 

2. Նախարարությունը պատասխանատու է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 
ապահովման, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի (այսուհետ` զինված ուժեր) 
զարգացման և մարտական պատրաստականության համար:  

3. Նախարարության լիազորությունները սահմանվում են օրենքներով, Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշումներով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 



միջազգային պայմանագրերով: Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան: 

4. Նախարարությունն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով ու իր 
անվանմամբ հայերեն և այլ լեզուներով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ 
անհատականացման միջոցներ:  

5. Նախարարության համակարգը կազմված է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 
նախարարից (այսուհետ` նախարար), նախարարի տեղակալներից, խորհրդականներից, մամուլի 
քարտուղարից, օգնականներից և ռեֆերենտներից, նախարարության աշխատակազմից, 
նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնից (զինված ուժերի գլխավոր 
շտաբից), նախարարության աշխատակազմից դուրս` առանձնացված ստորաբաժանումներից, 
նախարարության աշխատակազմից դուրս` կառուցվածքային ստորաբաժանումներից, ինչպես նաև 
նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից:

6. Նախարարության նպատակները և խնդիրներն են` 
1) Հայաստանի Հանրապետության անկախության, տարածքային ամբողջականության, 

պետական սահմանի անձեռնմխելիության ու անվտանգության պաշտպանության ապահովումը. 
2) անհրաժեշտ կառուցվածքով և թվաքանակով, ժամանակակից սպառազինությամբ ու 

ռազմական տեխնիկայով հագեցած զինված ուժերի զարգացման և բարձր մարտունակության 
ապահովումը. 

3) պաշտպանական և ռազմական քաղաքականության հիմնական ուղղությունների 
իրականացման ապահովումը. 

4) օրենքով սահմանված կարգով ռազմաքաղաքական իրադրության, տարածաշրջանային 
իրավիճակի, Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական և ռազմական շահերին առնչվող 
հիմնախնդիրների ու գործընթացների, ռազմական սպառնալիքների և վտանգների, 
պաշտպանվածության աստիճանի ուսումնասիրումը, գնահատումն ու անհրաժեշտ միջոցառումների
իրականացման ապահովումը. 

5) ռազմաարդյունաբերական համալիրի, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի 
զարգացման ապահովումը. 

6) ռազմական ուսուցման և ռազմական գիտության զարգացման ապահովումը. 
7) զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների, ինչպես նաև զինծառայողներին 

հավասարեցված անձանց սոցիալական պաշտպանության ապահովումը. 
8) նախարարության համակարգում պետական և ծառայողական գաղտնիքի պահպանման 

ապահովումը. 
9) նախարարության համակարգում զինվորական և քաղաքացիական հատուկ ծառայության 

կազմակերպման, ինչպես նաև կադրային քաղաքականության իրականացման ապահովումը. 
10) զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված, ինչպես նաև զորամասի տարածքում կամ 

զինծառայողների կողմից կատարված հանցագործությունների նախաքննության և հետաքննության 
իրականացման ապահովումը. 

11) Հայաստանի Հանրապետության և նրա պաշտպանական համակարգի դեմ ուղղված 
տեղեկատվական քարոզչության կանխարգելման ու հակաքարոզչական միջոցառումների 
իրականացման ապահովումը. 

12) օրենքներով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ խնդիրների իրականացման 
ապահովումը: 

  
II. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

  
7. Նախարարությունն իր նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան իրականացնում է 



հետևյալ գործառույթները` 
1) ռազմական քաղաքականության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ (ներառյալ ազգային 

անվտանգության ռազմավարության և ռազմական դոկտրինի կատարելագործումը) 
առաջարկությունների մշակում. 

2) պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների 
աշխատանքը ռազմական դրության աշխատանքային ռեժիմի փոխադրելու պլանի, պետական և 
զորահավաքային պահուստի նյութական արժեքների կուտակման, ապաամրագրման, թարմացման և
փոխարինման ծրագրերի մշակմանը մասնակցություն. 

3) ռազմաարդյունաբերական համալիրի, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի 
զարգացման պետական ծրագրերի վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում. 

4) ռազմական արդյունաբերության արտադրանքի (աշխատանքի, ծառայության) 
ստանդարտացման աշխատանքների կազմակերպում, ստանդարտացման նորմատիվ 
փաստաթղթերի մշակման, ընդունման ու կիրառման ապահովում. 

5) իր լիազորությունների սահմաններում ռազմաքաղաքական իրադրության, 
տարածաշրջանային իրավիճակի, Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական ու ռազմական 
շահերին առնչվող հիմնախնդիրների և գործընթացների, ռազմական սպառնալիքների ու 
վտանգների, պաշտպանվածության աստիճանի ուսումնասիրում և գնահատում, անհրաժեշտ 
միջոցառումների իրականացման ապահովում. 

6) իր լիազորությունների սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության և նրա 
պաշտպանական համակարգի դեմ ուղղված տեղեկատվական քարոզչության բացահայտման ու 
կանխարգելման, ինչպես նաև միասնական հակաքարոզչական միջոցառումների իրականացում. 

7) պաշտպանության բնագավառի ընթացիկ ու ծրագրավորվող գործունեության վերաբերյալ 
հասարակության տեղեկացվածության, պաշտպանական քաղաքականության թափանցիկության, 
բանակ-հասարակություն փոխվստահության ամրապնդման աշխատանքների համակարգում. 

8) իր լիազորությունների սահմաններում` բնակչության հայրենասիրական դաստիարակության 
բարձրացման ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացմանը մասնակցություն. 

9) Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ` 
հանրակրթական դպրոցներում և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում 
նախազորակոչային պատրաստության կանոնադրության, ուսումնական ծրագրերի, մեթոդական և 
այլ փաստաթղթերի հաստատում, ռազմահայրենասիրական խաղերի և ռազմահայրենասիրական 
բնույթի այլ միջոցառումների անցկացման կազմակերպում. 

10) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում պաշտպանության ծախսերի, 
նախարարությանը հատկացված միջոցների ծախսման կարգի, ինչպես նաև կրթության զարգացման 
պետական ծրագրում ընդգրկման համար բնակչության հայրենասիրական դաստիարակության 
չափորոշիչների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն 
առաջարկություններ ներկայացնելը. 

11) պարտադիր զինվորական ու այլընտրանքային ծառայությունների զորակոչերի և վարժական 
հավաքների անցկացման կազմակերպում և դրա նկատմամբ հսկողության իրականացում. 

12) զինված ուժերի մարտական պատրաստության, մարտական և զորահավաքային 
պատրաստականության, զորահավաքային ռեսուրսների հաշվառման և հավաքագրման ապահովում
և դրանց նկատմամբ վերահսկողության իրականացում. 

13) զորահավաքային առաջադրանք ունեցող կազմակերպությունների և ստորաբաժանումների` 
սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի պաշարների կուտակմանն ու բաշխմանն ուղղված 
գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրականացում. 

14) զինված ուժերի համար սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի, պարենային, իրային և 
այլ գույքի, ինչպես նաև նյութական պաշարների արտադրության ու գնումների պատվիրում և 



ֆինանսավորում, ֆինանսական միջոցների ծախսման ու նյութատեխնիկական միջոցների և 
ունեցվածքի օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրականացում. 

15) զինված ուժերում պաշտպանության բնագավառի օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահի հրամանագրերի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների, 
ինչպես նաև այլ իրավական ակտերի, այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 
նախարարի հրամանների կատարման ապահովում. 

16) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում աշխատող 
պահեստազորայինների` օրենքով սահմանված կարգով ամրագրում. 

17) զորահավաքային զորակոչի ենթակա քաղաքացիներին ծանուցելու, հավաքակայան կամ 
զորամասեր տեղափոխելու, զորահավաքային պլանի համաձայն` շենքեր, կառույցներ և հողամասեր, 
հաղորդակցության, տրանսպորտային և այլ նյութական միջոցներ տրամադրելու աշխատանքների 
կազմակերպում. 

18) քաղաքացիական պաշտպանության ընթացքում նախարարության համակարգի 
աշխատողների պաշտպանության և նախարարության համակարգի կազմակերպությունների կայուն
գործունեության կազմակերպում. 

19) զինված ուժերի անձնակազմի կադրային քաղաքականության մշակում և իրականացում, իր 
իրավասության սահմաններում զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների, ինչպես նաև 
զինծառայողներին հավասարեցված անձանց սոցիալական պաշտպանության ապահովում. 

20) պաշտպանության ոլորտի զարգացմանն ու կատարելագործմանը վերաբերող իրավական 
ակտերի նախագծերի մշակում. 

21) ռազմական, ռազմաքաղաքական և ռազմատեխնիկական բնագավառում Հայաստանի 
Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների ու միջազգային կազմակերպությունների միջև 
համագործակցության կազմակերպում. 

22) ռազմաքաղաքական ու պաշտպանական ոլորտներում հետախուզական գործունեության 
կազմակերպում և ապահովում. 

23) ռազմական ուսուցման ու ռազմական գիտության զարգացման գործընթացների 
կազմակերպում և իրականացնում. 

24) զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների կանխարգելում, 
կանխում և խափանում, ինչպես նաև զորամասի տարածքում կամ զինծառայողների կողմից 
կատարված հանցագործությունների նախաքննության և հետաքննության իրականացում. 

25) այլ իրավական ակտերով նախատեսված լիազորությունների իրականացում: 
  

III. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 
  
8. Նախարարությունը կառավարում է նախարարը, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից 

ազատում Է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը` Հայաստանի Հանրապետության 
վարչապետի առաջարկությամբ:  

9. Նախարարն ունի առաջին տեղակալ և տեղակալներ, որոնց պաշտոնի նշանակում և 
պաշտոնից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը:  

10. Նախարարն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, սույն կանոնադրությամբ, այլ 
իրավական ակտերով և Հայաստանի Հանարապետության միջազգային պայմանագրերով: 

11. Նախարարն ապահովում է նախարարության խնդիրներից բխող գործառույթների 
իրականացումը և պատասխանատու է պաշտպանության բնագավառում քաղաքականության 
մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի և հեռանկարային զարգացման ապահովման 
համար: 



12. Նախարարը հաշվետու է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանը և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին: 

13. Նախարարը`  
1) Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին հաստատման է ներկայացնում զինված ուժերի 

կառուցվածքը. 
2) Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին հաստատման է ներկայացնում զինված ուժերի 

զարգացման, ծավալման, զորահավաքային, կիրառման պլանները, պաշտպանության նպատակով 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքի օպերատիվ սարքավորման, ռազմաարդյունաբերական 
համալիրի, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի զարգացման պետական ծրագրերը. 

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում 
նախարարության, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի և նախարարության աշխատակազմից դուրս` 
առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնադրություններն ու կառուցվածքները. 

4) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում զինված 
ուժերի հաստիքների թվաքանակը, զինվորական հաշվառման, նախազորակոչային 
պատրաստության կարգերը, ինչպես նաև զինվորական հաշվառման մասնագիտությունների, 
ամրագրման ենթակա մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկերը. 

5) հաստատում է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվող քաղաքացիների թիվը. 
6) յուրաքանչյուր հերթական զորակոչի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարություն է ներկայացնում առաջարկություն այլընտրանքային աշխատանքային 
ծառայողների ծառայության կոնկրետ վայրերի և թվի վերաբերյալ. 

7) հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների 
ռազմաուսումնական ու նախարարության պատվերով բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններն ավարտած և հետուսումնական պայմանագրային զինվորական 
ծառայությունից հրաժարված զինծառայողների ուսման ծախսերի փոխհատուցման մասին 
հրահանգը, նախարարության ռազմաուսումնական հաստատությունների կանոնադրությունները, 
նախարարության պատվերով համապատասխան բժշկական ուսումնական հաստատությունների 
օրդինատուրա ընդունվելու կարգը, նախարարության համակարգի զինծառայողների կողմից 
վարձակալված բնակարանների դիմաց դրամական փոխհատուցման կարգը, ինչպես նաև 
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական 
խորհրդի կանոնադրությունն ու կազմը, նախարարին կից կոլեգիայի կազմը. 

8) հաստատում է զինվորական հաշվառումը վարելու մասին հրահանգը, պարտադիր 
զինվորական ծառայության զորակոչի և վարժական հավաքների անցկացման, զինապարտների 
բժշկական և զինծառայողների ռազմաբժշկական փորձաքննության կարգերը. 

9) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի, նախարարության աշխատակազմից դուրս` 
առանձնացված և կառուցվածքային ստորաբաժանումների, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները, կառուցվածքները և գույքի կազմը. 

10) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Հայաստանի Հանրապետության անունից հանդես
գալու լիազորագրեր, այդ թվում` վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

11) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականներին, օգնականներին, 
մամուլի քարտուղարին ու ռեֆերենտին, ինչպես նաև իր իրավասության սահմաններում պաշտոնի 
նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության համակարգի զինծառայողներին, 
քաղաքացիական ծառայողներին և այլ անձանց, շնորհում զինվորական կոչումներ և 
քաղաքացիական հատուկ ծառայության դասային աստիճաններ, կիրառում խրախուսանքի և 
կարգապահական տույժի միջոցներ: 

14. Նախարարի բացակայության դեպքում, նրա հանձնարարությամբ, նախարարի 
պարտականությունները կատարում է նախարարի առաջին տեղակալը: 



15. Նախարարի տեղակալը (առաջին տեղակալը)` 
1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները` նախարարությանը 

վերապահված քաղաքականության իրականացման` իրեն հանձնարարված բնագավառներում. 
2) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` իրեն հանձնարարված 

բնագավառներում նախարարության համակարգի մարմիններին տալիս է ցուցումներ, 
հանձնարարականներ և առաջադրանքներ, վերահսկողություն է իրականացնում դրանց կատարման
նկատմամբ. 

3) նախարարի հանձնարարությամբ` իրականացնում է նախարարի մոտ քննարկվելիք հարցերի 
նախնական քննարկումներ. 

4) նախարարին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն իրեն հանձնարարված 
բնագավառներում տիրող իրավիճակի մասին. 

5) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի հրամանների ու 
ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և արդյունքների մասին տեղեկացնում 
նախարարին. 

6) նախարարին և նախարարության համակարգի մարմինների ղեկավարներին ներկայացնում է  
առաջարկություններ նրանց իրավասություններին վերաբերող հարցերի վերաբերյալ. 
7) իր իրավասության սահմաններում համագործակցում է պետական կառավարման և այլ 

մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ, իրականացնում օրենքով և այլ 
իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

16. Նախարարն ունի խորհրդականներ, մամուլի քարտուղար, օգնականներ և ռեֆերենտներ, 
որոնց միջև սահմանում է աշխատանքի բաշխումը: 

17. Նախարարի խորհրդականները`  
1) համաձայնեցնելով նախարարի հետ` կազմում են իրենց աշխատանքային ծրագրերը. 
2) պարբերաբար նախարարին են ներկայացնում իրենց հանձնարարված բնագավառներում 

տիրող իրավիճակի, երևույթների և իրադարձությունների մաuին զեկույցներ, անհրաժեշտ 
վերլուծական նյութեր և առկա հիմնահարցերի լուծման վերաբերյալ առաջարկություններ. 

3) կազմակերպում են քաղաքացիների ընդունելությունը. 
4) նախարարի հանձնարարությամբ` մաuնակցում են պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններում, կազմակերպություններում` իրենց հանձնարարված 
բնագավառներին վերաբերող հարցերի քննարկմանը. 

5) նախարարի որոշմամբ` կարող են ղեկավարել նախարարին առընթեր խորհրդակցական 
մարմինների գործունեությունը կամ մաuնակցել դրանց աշխատանքներին. 

6) նախարարի հանձնարարությամբ` հրավիրում են խորհրդակցություններ, կազմակերպում 
իրենց հանձնարարված հարցերի քննարկումներ. 

7) կատարում են նախարարի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ: 
18. Նախարարի մամուլի քարտուղարը` 
1) նախարարի պաշտոնական տեuակետները ներկայացնում է Հայաuտանի Հանրապետության և 

oտարերկրյա պետությունների տեղեկատվության միջոցներին. 
2) անցկացնում է աuուլիuներ և ճեպազրույցներ. 
3) իր գործունեության ծրագրման և իրականացման վերաբերյալ առաջարկություններ ու 

վերլուծություններ է ներկայացնում նախարարին և նախարարի հետ համաձայնեցնելուց հետո 
հետևում դրանց իրականացմանը. 

4) կազմակերպում է նախարարի հարցազրույցները, աuուլիuները և հանդիպումները մամուլի և 
զանգվածային լրատվության մյուu միջոցների ներկայացուցիչների հետ. 

5) նախարարի հանձնարարությամբ` հանդեu է գալիu հայտարարություններով, 
պարզաբանումներով, հերքումներով. 



6) կատարում է նախարարի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ: 
19. Նախարարի oգնականները`  
1) կազմակերպական, տեղեկատվական և տեխնիկական աջակցություն են ցուցաբերում 

նախարարին. 
2) համաձայնեցնելով նախարարի հետ` կազմակերպում են նախարարի ընթացիկ և 

հեռանկարային աշխատանքների ծրագրերի նախապատրաuտումը և դրանք ներկայացնում 
նախարարին. 

3) կազմակերպում են նախարարի խորհրդակցությունների, հանդիպումների, այցերի և 
ուղևորությունների նախապատրաuտումը. 

4) համագործակցելով նախարարության համակարգի մարմինների աշխատողների հետ` 
նախարարի համար նախապատրաuտում են տեղեկատվական և վերլուծական նյութեր. 

5) նախապատրաuտում և նախարարին են ներկայացնում առաջարկություններ աշխատանքային 
ծրագրերի վերաբերյալ. 

6) կատարում են նախարարի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ:  
20. Նախարարի ռեֆերենտները` 
1) նախապատրաuտում են նախարարի ելույթները, դիմումները, ուղերձները և նամակները, 

ինչպեu նաև նրա անունից կազմվող այլ փաuտաթղթեր. 
2) իրականացնում են տեղեկատվական-խորհրդատվական, վերլուծական աշխատանքներ. 
3) կատարում են նախարարի և համապատաuխան oգնականի առանձին հանձնարարականները:
21. Նախարարի ռեֆերենտների գործունեության ուղղությունները որոշում է նախարարը: 
22. Նախարարի uահմանած գործառույթները և հանձնարարականները կատարելիu` նախարարի 

խորհրդականները, նախարարի մամուլի քարտուղարը, նախարարի օգնականները և նախարարի 
ռեֆերենտները համագործակցում են միմյանց, նախարարության համակարգի մարմինների 
ղեկավարների հետ: 

23. Նախարարության առջև դրված գործառույթներն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով` 
նախարարի հրամանով ստեղծվում է նախարարին կից կոլեգիա (այսուհետ` կոլեգիա): Կոլեգիան 
խորհրդակցական մարմին է, որը` 

1) օժանդակում է նախարարության գործունեության ռազմավարական պլանավորման, 
քաղաքական որոշումների ընդունման, միջոցառումների ծրագրերի մշակման գործընթացներին. 

2) նպաստում է ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, գնահատմանը և այդ 
գործընթացներին քաղաքացիական հասարակության մասնակցությանը. 

3) մշակում է նախարարության կառավարման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ 
առաջարկություններ: 

24. Կոլեգիայի կազմը բաղկացած է կոլեգիայի նախագահից և անդամներից: Կոլեգիայի 
նախագահը նախարարն է: Կոլեգիայի անդամներն են նախարարի տեղակալները և զինված ուժերի 
գլխավոր շտաբի պետը: Կոլեգիայի նախագահի և անդամների համաձայնությամբ` կոլեգիայի 
կազմում կարող են ընդգրկվել նաև նախարարության և պետական մարմինների այլ պաշտոնատար 
անձինք, ինչպես նաև պաշտպանության ոլորտում գործող քաղաքացիական հասարակության 
ինստիտուտների ներկայացուցիչներ, հասարակության մեջ հեղինակություն վայելող քաղաքական 
ու հասարակական գործիչներ կամ այլ անձինք:  

25. Կոլեգիան իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով, որոնք գումարվում են 
առնվազն յուրաքանչյուր երեք ամիսը մեկ անգամ: Անհրաժեշտության դեպքում կոլեգիայի 
արտահերթ նիստ կարող է գումարվել կոլեգիայի նախագահի կամ անդամների պարզ 
մեծամասնության նախաձեռնությամբ: 

26. Կոլեգիայի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է կոլեգիայի կազմում ընդգրկված 
անձանց կեսից ավելին: 



27. Կոլեգիայի նիստը վարում է կոլեգիայի նախագահը: 
28. Կոլեգիայի նիստն անցկացվում է կոլեգիայի նախագահի կողմից հաստատված օրակարգով: 

Կոլեգիայի նիստերն արձանագրվում են կոլեգիայի քարտուղարի կամ նրա ներկայացուցչի միջոցով: 
29. Կոլեգիայի նիստին մշտապես մասնակցում է կոլեգիայի քարտուղարը կամ նրա 

ներկայացուցիչը: Կոլեգիայի նիստին մասնակցելու համար կարող են հրավիրվել կոլեգիայի 
օրակարգում ընդգրկված հարցերին առնչվող նախարարության աշխատողները, ինչպես նաև, 
կոլեգիայի նախագահի ու անդամների համաձայնությամբ, հասարակական կազմակերպությունների
և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները: Կոլեգիան, բաց քվեարկությամբ և 
ձայների պարզ մեծամասնությամբ, ընդունում է խորհրդատվական բնույթի որոշումներ: Կոլեգիայի 
որոշումների հիման վրա` կոլեգիայի նախագահի կողմից կարող են տրվել հրամաններ և ցուցումներ:

  
IV. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 
  
30. Նախարարության գույքն օրենքով սահմանված կարգով ձևավորվում է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության անունից 
նախարարության կնքած գործարքներով ձեռք բերված և նախարարության տիրապետմանը, 
տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային 
իրավունքները), որը հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշմամբ նախարարությանը կարող է վերապահվել նաև պետական 
բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավասություն: 

31. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ 
վերցնելու նախարարության գույքը: 

32. Նախարարությունն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով ու իր 
կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով, իր գործունեության նպատակներին ու 
գույքի նշանակությանը համապատասխան տնօրինելու, տիրապետելու և օգտագործելու իր գույքը: 

33. Նախարարությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: Նախարարությունն իր ֆինանսական 
գործառնություններն իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարության 
պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև նախարարության լիազորությանը վերապահված 
բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները կատարվում են «Գնումների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված կարգով: 

34. Նախարարությունը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն: 
Նախարարության կատարած գործառնությունների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է 
գանձվել միայն պետական տուրք` օրենքով սահմանված չափով և կարգով: Նախարարության 
լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում հատուցելի պայմանագրերի 
կնքումը չի համարվում նախարարության ձեռնարկատիրական գործունեություն, եթե այդ 
գործառնություններից եկամուտներն անմիջականորեն չեն օգտագործվում նախարարության 
պահպանման կարիքների համար:  

35. Նախարարության պարտավորությունների համար պատասխանատվությունը կրում է 
Հայաստանի Հանրապետությունը: 

36. Նախարարության գլխավոր ֆինանսիստը` 
1) պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախարարության 

ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, մաքսային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների 
հաշվետվությունները, հաշվարկները, հայտարարագրերը ժամանակին կազմելու համար. 

2) ապահովում է նախարարության հաշվապահական հաշվառման կազմակերպումն ու վարումը, 
բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը, ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումը և 



դրանք ներկայացնելը. 
3) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության տարեկան պահպանման 

ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններն ու 
տարեկան հաշվեկշիռը. 

4) միջոցներ է ձեռնարկում ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների 
վերացման համար. 

5) կազմակերպում է նախարարության բյուջեի նախագծի նախապատրաստական 
աշխատանքները:  

37. Նախարարության գործունեության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների 
արժանահավատությունը կարող է ենթարկվել վերստուգման (աուդիտի)` Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:  

  
V. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

  
38. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարությանը` օրենքներով, այլ

իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու 
արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերություններին 
նախարարության մասնակցության ապահովումն է: 

39. Նախարարության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող 
պետական կառավարչական հիմնարկ է, որն օրենքով սահմանված կարգով ենթակա է հաշվառման` 
իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից:  

40. Նախարարության աշխատակազմը գործում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, այլ 
իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և սույն 
կանոնադրության հիման վրա: 

41. Նախարարության աշխատակազմն իր իրավասության սահմաններում կարող է ձեռք բերել ու 
իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, 
դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

42. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են օրենքով և այլ իրավական 
ակտերով սահմանված նրա կառուցվածքային ստորաբաժանումները, որոնց կանոնադրություններն 
ու կառուցվածքները հաստատում է նախարարը: 

43. Նախարարության աշխատակազմն աջակցում է նախարարության աշխատակազմից դուրս` 
կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների գործունեության լիարժեք և արդյունավետ
իրականացմանը: 

44. Նախարարության աշխատակազմն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի 
պատկերով ու իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզուներով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ 
անհատականացման միջոցներ:  

45. Նախարարության աշխատակազմը վերակազմակերպվում և լուծարվում է օրենքով 
սահմանված կարգով:  

46. Նախարարության աշխատակազմի անվանումն է` «Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ: 

47. Նախարարության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` Հայաստանի Հանրապետություն, քաղ. 
Երևան, Բագրևանդի 5: 

  
VI. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  
48. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում է նախարարը` օրենքով և 



սույն կանոնադրությամբ վերապահված իր իրավասությունների սահմաններում: 
49. Նախարարության աշխատակազմը ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավարը, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարը: 
50. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, սույն կանոնադրությամբ, այլ 

իրավական ակտերով և նախարարի հրամաններով իրեն վերապահված լիազորությունների 
սահմաններում ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը և 
կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ իրավական ակտերի, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշումների և նախարարի հրամանների, սույն 
կանոնադրության պահանջների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար: 

51. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը` 
1) առանց լիազորագրի` իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս Հայաստանի 

Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորությունների սահմաններում 
դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող, տալիս է լիազորագրեր` 
դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ գործողություններ իրականացնելու համար. 

2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով, հիմնադրի կանոնադրությամբ և սույն կանոնադրությամբ 
սահմանված կարգով տնօրինում է աշխատակազմին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում` 
ֆինանսական միջոցները. 

3) իր իրավասության սահմաներում տալիս է Հայաստանի Հանրապետության անունից հանդես 
գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

4) օրենքով, սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների սահմաններում 
պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից) ազատում է նախարարության 
աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսանքի և կարգապահական 
տույժի միջոցներ. 

5) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր 
լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր կատարման 
ենթակա ցուցումներ. 

6) կազմակերպում է նախարարությունում քննարկումների և խորհրդակցությունների 
անցկացումը. 

7) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված ժամկետներում 
աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

8) իր իրավասության սահմաններում նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում նախարարի
հրամանները. 

9) ապահովում է համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական 
իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

10) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական սպասարկման 
աշխատանքները. 

11) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ 
նախատեսված այլ լիազորություններ: 

  
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 
ղեկավար Դ. Սարգսյան

  

   
Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի 
դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման

  



Կ Ա Ռ Ո Ւ Ց Վ Ա Ծ Ք 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
  

I. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության աշխատակազմ 
  
Քարտուղարություն 
Վերահսկիչ վարչություն 
Ֆինանսական տեսչական վարչություն 
Վարչատնտեսական վարչություն 
Տեղեկատու վերլուծական բաժին 
Կոլեգիայի աշխատանքների կազմակերպման բաժին 
Ներքին անվտանգության բաժին 
Զինանշանագրային բաժին 
  
II. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության աշխատակազմից դուրս` 

առանձնացված ստորաբաժանումներ 
  
Նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտ 
Քննչական ծառայություն 
Ռազմական ոստիկանություն 
  

III. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության աշխատակազմից  
դուրս` կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 

  
Պաշտպանական քաղաքականության վարչություն 
Ֆինանսաբյուջետային և պլանավորման վարչություն 
Կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակավորման վարչություն 
Կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողով 
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն  
Կադրերի և ռազմական կրթության վարչություն 
Իրավաբանական վարչություն 
Զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության վարչություն 
Ռազմաարդյունաբերական վարչություն 
  

IV. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կառավարման 
ոլորտում գործող պետական մարմին` Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր 

շտաբ 
  

Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 
ղեկավար Դ. Սարգսյան

  

   
Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի 
դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման

  
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 



  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ 

  
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  
1. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը (այսուհետ` գլխավոր շտաբ) 

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կառավարման ոլորտում 
գործող պետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է պաշտպանության` իրեն 
հանձնարարված բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
քաղաքականությունը:  

2. Գլխավոր շտաբը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի (այսուհետ` զինված ուժեր) 
զինվորական կառավարման կենտրոնական մարմինն է, որն անմիջականորեն պատասխանատու է 
զինված ուժերի գործառույթների իրականացման համար: 

3. Գլխավոր շտաբի լիազորությունները սահմանվում են օրենքներով, Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարի հրամաններով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 
միջազգային պայմանագրերով: 

4. Գլխավոր շտաբն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան: 

5. Գլխավոր շտաբն ապահովում է օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն 
կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ 
իրականացումը և մասնակցում քաղաքացիական իրավահարաբերություններին։  

6. Գլխավոր շտաբն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով ու իր 
անվանմամբ հայերեն և այլ լեզուներով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ 
անհատականացման միջոցներ: 

7. Գլխավոր շտաբն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: 
8. Գլխավոր շտաբն իր իրավասության սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության անունից 

կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել 
պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող։  

9. Գլխավոր շտաբը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն: Գլխավոր 
շտաբի կատարած գործառնությունների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել 
միայն պետական տուրք` օրենքով սահմանված չափով և կարգով: 

10. Գլխավոր շտաբն իր ֆինանսական գործառնություններն իրականացնում է գանձապետական 
համակարգի միջոցով: Գլխավոր շտաբի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև գլխավոր 
շտաբի լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները 
կատարվում են «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված 
կարգով:  

11. Գլխավոր շտաբի պարտավորությունների համար պատասխանատվությունը կրում է 
Հայաստանի Հանրապետությունը: 

12. Գլխավոր շտաբի անվանումն է` Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր 
շտաբ: Գլխավոր շտաբի գտնվելու վայրն է` Հայաստանի Հանրապետություն, քաղ. Երևան, 
Բագրևանդի 5:  

13. Գլխավոր շտաբի համակարգը կազմված է գլխավոր շտաբի պետից, գլխավոր շտաբի պետի 
տեղակալներից, խորհրդականներից, մամուլի քարտուղարից և օգնականներից, տարածքային և այլ 
ստորաբաժանումներից, ինչպես նաև գլխավոր շտաբի ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ 



առևտրային կազմակերպություններից:  
14. Գլխավոր շտաբի նպատակները և խնդիրներն են`  
1) ազգային անվտանգության հիմնարար արժեքների պաշտպանությունը. 
2) ռազմական սպառնալիքների բացահայտումը և դրանց դիմակայումը. 
3) զինված ուժերի մարտական պատրաստության, մարտական և զորահավաքային բարձր 

պատրաստականության ապահովումը. 
4) զինված ուժերի անձնակազմի բարոյահոգեբանական բարձր մակարդակի և հայրենասիրական 

դաստիարակության ապահովումը. 
5) զինված ուժերում զինվորական կարգապահության ամրապնդումը. 
6) պաշտպանական ոլորտում գիտական, գյուտարարական և նորարարական գործընթացների 

զարգացման ապահովումը. 
7) զինված ուժերում պետական և ծառայողական գաղտնիքի պահպանման ապահովումը. 
8) զինված ուժերում տեղեկատվական անվտանգության ապահովումը. 
9) զինվորական կառավարման համակարգի զարգացման ապահովումը. 
10) օրենքներով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ խնդիրների իրականացման 

ապահովումը: 
  

II. ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 
  
15. Գլխավոր շտաբն իր նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան իրականացնում է 

հետևյալ գործառույթները` 
1) ռազմական քաղաքականության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ (ներառյալ ազգային 

անվտանգության ռազմավարությունը և ռազմական դոկտրինը) Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարին առաջարկություններ ներկայացնելը. 

2) զինված ուժերի զարգացման, ծավալման, կիրառման, տարածքի օպերատիվ սարքավորման, 
զորահավաքային պլանների, ռազմաարդյունաբերական համալիրի, սպառազինության և ռազմական
տեխնիկայի զարգացման պետական ծրագրերի, զինված ուժերի կառուցվածքի, հաստիքների 
թվաքանակի մշակում և դրանք Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին 
ներկայացնելը. 

3) զինվորական հաշվառման, նախազորակոչային պատրաստության կարգերի, զինվորական 
հաշվառումը վարելու մասին հրահանգի, ինչպես նաև զինվորական հաշվառման 
մասնագիտությունների, ամրագրման ենթակա մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկերի 
մշակում և դրանք Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին ներկայացնելը. 

4) քաղաքացիական պաշտպանության պլանների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում և 
դրանք Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին ներկայացնելը.  

5) զինված ուժերի և այլ զորքերի զորահավաքային ու ռազմավարական ծավալման 
կազմակերպում. 

6) զինված ուժերի մարտական և զորահավաքային պատրաստականության, մարտական 
պատրաստության համար պատասխանատվություն. 

7) զինված ուժերը զորահավաքային ծավալման ռազմական տեխնիկայով, սպառազինությամբ և 
այլ նյութական միջոցներով ընթացիկ ու հեռանկարային պլանավորման, ինչպես նաև խաղաղ 
ժամանակ այդ միջոցների կուտակման, պահպանման և տեղաբաշխման ապահովում. 

8) պաշտպանական ոլորտի կազմակերպություններում գիտական, գյուտարարական և 
նորարարական աշխատանքների իրականացման ղեկավարում. 

9) զինված ուժերի անձնակազմի զինվորական կարգապահության, բարոյահոգեբանական բարձր 
մակարդակի և հայրենասիրական դաստիարակության ապահովում. 



10) պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի և վարժական հավաքների անցկացում, 
ինչպես նաև զորահավաքային ռեսուրսների հաշվառում և հավաքագրում. 

11) քաղաքացիների զինվորական ծառայության նախապատրաստության իրականացում և 
զինվորական հաշվառում. 

12) պաշտպանության և անվտանգության ապահովման նպատակով ռազմական հետախուզական
գործունեության կազմակերպում և իրականացում. 

13) խաղաղ ժամանակ զինված ուժերի կապի և տեղեկատվության համակարգի գործունեության 
կազմակերպում, ռազմական դրության կամ պատերազմի ժամանակ դրա կիրառման պլանավորում, 
ռազմական դրության կամ պատերազմի ժամանակ կապի և տեղեկատվության ամբողջ համակարգի 
ղեկավարում. 

14) զինված ուժերի թիկունքային, բժշկական ու տեխնիկական ապահովման կազմակերպում. 
15) այլ զորքերի և ռազմական դրության ժամանակ ստեղծվող հատուկ ստորաբաժանումների 

օպերատիվ ու զորահավաքային պատրաստության համակարգում, դրանց զորահավաքային 
պատրաստականության վերահսկում. 

16) նախարարության ծախսային ծրագրերի, զինված ուժերի կադրային քաղաքականության 
մշակմանը և իր լիազորությունների սահմաններում դրանց իրականացմանը մասնակցություն. 

17) ռազմագիտական և ռազմակրթական ծրագրերի մշակմանը մասնակցություն. 
18) իր իրավասության սահմաններում զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների 

սոցիալական պաշտպանության ապահովում. 
19) պաշտպանության և անվտանգության ամրապնդման, քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմակերպման, ապահովման, ինչպես նաև սույն օրենքով, զինված ուժերի կանոնագրքերով և այլ 
իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազորությունների իրականացում: 

  
III. ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  
16. Գլխավոր շտաբը կառավարում է գլխավոր շտաբի պետը, որին պաշտոնի նշանակում և 

պաշտոնից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը: 
17. Գլխավոր շտաբի պետն ունի տեղակալներ, որոնց պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից 

ազատում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը:  
18. Գլխավոր շտաբի պետն իր գործունեությունն իրականացնում է միանձնյա ղեկավարման 

սկզբունքով, ապահովում է գլխավոր շտաբի խնդիրներից բխող գործառույթների իրականացումը և 
պատասխանատու է պաշտպանության` իրեն հանձնարարված բնագավառում քաղաքականության 
մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի և հեռանկարային զարգացման ապահովման 
համար: 

19. Գլխավոր շտաբի պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Հայաստանի 
Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամաններով, սույն կանոնադրությամբ, այլ 
իրավական ակտերով և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

20. Գլխավոր շտաբի պետն ի պաշտոնե զինված ուժերի զինվորական ամենաբարձր 
պաշտոնատար անձն է: 

21. Գլխավոր շտաբի պետը հաշվետու է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 
նախարարին: 

22. Գլխավոր շտաբի պետը` 
1) ղեկավարում է գլխավոր շտաբի գործունեությունը, պատասխանատու է գլխավոր շտաբին 

առաջադրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար. 
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված գործունեության 



բնագավառներին, նպատակներին ու խնդիրներին համապատասխան առաջարկություններ է 
ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին. 

3) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ և տալիս ցուցումներ, առանց 
լիազորագրի հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության կամ գլխավոր շտաբի անունից, 
ինչպես նաև տալիս է Հայաստանի Հանրապետության կամ գլխավոր շտաբի անունից հանդես գալու 
լիազորագրեր, այդ թվում` վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

4) իր իրավասության սահմաններում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է գլխավոր 
շտաբի համակարգի զինվորական, քաղաքացիական և այլ ծառայողներին (աշխատողներին), 
շնորհում է զինվորական կոչումներ, ինչպես նաև իր իրավասության սահմաններում կիրառում է 
խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ. 

5) գլխավոր շտաբի համակարգի զինծառայողներին օրենքով սահմանված կարգով ներկայացնում
է պետական պարգևներով պարգևատրման ու պատվավոր կոչումների, գերատեսչական մեդալների 
շնորհման. 

6) սահմանում է աշխատանքի բաշխումն իր տեղակալների միջև. 
7) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների սահմաններում 

կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում իր տեղակալների, գլխավոր շտաբի կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև գլխավոր շտաբի ենթակայությանը հանձնված 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների` Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, որոշումները, 
հանձնարարությունները, կարգադրությունները և ցուցումները. 

8) լսում և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հաստատմանն է 
ներկայացնում գլխավոր շտաբի գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություններն ու 
հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները. 

9) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին է ներկայացնում գլխավոր 
շտաբի կանոնադրությունը, կառուցվածքը և աշխատողների թիվը. 

10) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հաստատմանն է 
ներկայացնում գլխավոր շտաբի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները, 
կառուցվածքը և գույքի կազմը. 

11) իրականացնում է հսկողություն գլխավոր շտաբին ամրացված պետական սեփականության 
պահպանության ու օտարման նկատմամբ. 

12) կարող է կազմավորել հանձնաժողովներ և աշխատանքային խմբեր. 
13) օրենքով սահմանված կարգով համալրում է գլխավոր շտաբի անձնակազմը, իրականացնում 

նյութատեխնիկական, ֆինանսական, կադրային և այլ ապահովում. 
14) իրականացնում է օրենքով, սույն կանոնադրությամբ և այլ իրավական ակտերով 

նախատեսված այլ լիազորություններ: 
23. Գլխավոր շտաբի պետի բացակայության դեպքում, նրա ներկայացմամբ և Հայաստանի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով, գլխավոր շտաբի պետի 
պարտականությունները կատարում է գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալը: 

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

քաղաքականության իրականացման` իրեն հանձնարարված բնագավառներում. 
2) գլխավոր շտաբի կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջոցով` իր լիազորությունների 

սահմաններում համակարգում է գլխավոր շտաբի` իրեն հանձնարարված բնագավառներում 
քաղաքականության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքները` տալով ցուցումներ ու 
հանձնարարականներ. 

3) գլխավոր շտաբի նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` իրեն հանձնարարված 



բնագավառներում գլխավոր շտաբի համակարգի մարմիններին տալիս է հանձնարարականներ և 
առաջադրանքներ, իրականացնում վերահսկողություն դրանց կատարման նկատմամբ. 

4) գլխավոր շտաբի պետին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն իրեն 
հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի մասին. 

5) գլխավոր շտաբի պետի հանձնարարությամբ` իրականացնում է գլխավոր շտաբի պետի մոտ 
քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները. 

6) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարի և գլխավոր շտաբի պետի հրամանների ու ցուցումների կատարման 
նկատմամբ վերահսկողությունը և արդյունքների մասին տեղեկացնում գլխավոր շտաբի պետին. 

7) իր իրավասության սահմաններում համագործակցում է պետական կառավարման և այլ 
մարմինների, կազմակերպությունների հետ. 

8) իրեն հանձնարարված բնագավառներում համակարգում է զինված ուժերում օրենքով 
սահմանված համապատասխան ծրագրերի, պլանների մշակման և իրականացման 
աշխատանքները. 

9) գլխավոր շտաբի պետին ներկայացնում է առաջարկություններ նրա իրավասությանը 
վերաբերող հարցերի վերաբերյալ. 

10) գլխավոր շտաբի պետի հանձնարարությամբ` իրականացնում է այլ գործառույթներ: 
25. Գլխավոր շտաբի պետն ունի խորհրդականներ, մամուլի քարտուղար և օգնականներ, որոնց 

միջև սահմանում է աշխատանքի բաշխումը: 
26. Գլխավոր շտաբի պետի խորհրդականները`  
1) համաձայնեցնելով գլխավոր շտաբի պետի հետ` կազմում են իրենց աշխատանքային 

ծրագրերը. 
2) պարբերաբար գլխավոր շտաբի պետին են ներկայացնում զեկույցներ, անհրաժեշտ 

վերլուծական նյութեր իրենց հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի, երևույթների և 
իրադարձությունների մաuին և առկա հիմնահարցերի լուծման վերաբերյալ առաջարկություններ. 

3) կազմակերպում են քաղաքացիների ընդունելությունը. 
4) գլխավոր շտաբի պետի հանձնարարությամբ` մաuնակցում են պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններում, կազմակերպություններում` իրենց հանձնարարված 
բնագավառներին վերաբերող հարցերի քննարկմանը. 

5) գլխավոր շտաբի պետի որոշմամբ` կարող են ղեկավարել գլխավոր շտաբի պետին առընթեր 
խորհրդակցական մարմինների գործունեությունը կամ մաuնակցել դրանց աշխատանքներին. 

6) գլխավոր շտաբի պետի հանձնարարությամբ` հրավիրում են խորհրդակցություններ, 
կազմակերպում իրենց հանձնարարված հարցերի քննարկումներ. 

7) կատարում են գլխավոր շտաբի պետի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ: 
27. Գլխավոր շտաբի պետի մամուլի քարտուղարը` 
1) գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնական տեuակետները ներկայացնում է Հայաuտանի 

Հանրապետության և oտարերկրյա պետությունների տեղեկատվության միջոցներին. 
2) անցկացնում է աuուլիuներ և ճեպազրույցներ. 
3) իր գործունեության ծրագրման և իրականացման վերաբերյալ առաջարկություններ ու 

վերլուծություններ է ներկայացնում գլխավոր շտաբի պետին և նրա հետ համաձայնեցնելուց հետո 
հետևում դրանց իրականացմանը. 

4) կազմակերպում է գլխավոր շտաբի պետի հարցազրույցները, աuուլիuներն ու հանդիպումները 
մամուլի և զանգվածային լրատվության մյուu միջոցների ներկայացուցիչների հետ. 

5) գլխավոր շտաբի պետի հանձնարարությամբ` հանդեu է գալիu հայտարարություններով, 
պարզաբանումներով, հերքումներով. 

6) կատարում է գլխավոր շտաբի պետի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ: 



28. Գլխավոր շտաբի պետի oգնականը`  
1) կազմակերպական, տեղեկատվական և տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերում գլխավոր 

շտաբի պետին. 
2) համաձայնեցնելով գլխավոր շտաբի պետի հետ` կազմակերպում է գլխավոր շտաբի պետի 

ընթացիկ և հեռանկարային աշխատանքների ծրագրերի նախապատրաuտումը և դրանք 
ներկայացնում գլխավոր շտաբի պետին. 

3) կազմակերպում է գլխավոր շտաբի պետի խորհրդակցությունների, հանդիպումների, այցերի և 
ուղևորությունների նախապատրաuտումը. 

4) համագործակցելով գլխավոր շտաբի կառուցվածքային uտորաբաժանումների աշխատողների 
հետ` գլխավոր շտաբի պետի համար նախապատրաuտում է տեղեկատվական և վերլուծական 
նյութեր. 

5) նախապատրաuտում և գլխավոր շտաբի պետին է ներկայացնում առաջարկություններ 
աշխատանքային ծրագրերի վերաբերյալ. 

6) կատարում է գլխավոր շտաբի պետի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ: 
  

IV. ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

  
29. Գլխավոր շտաբի գույքն օրենքով սահմանված կարգով ձևավորվում է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության կողմից նախարարությանը հանձնված (ամրացված) գույքից:  
30. Գլխավոր շտաբն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով ու իր կանոնադրությամբ 

նախատեսված դեպքերում և կարգով, իր գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը 
համապատասխան, օգտագործելու և տիրապետելու իր գույքը: 

31. Գլխավոր շտաբի գլխավոր ֆինանսիստը պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառումը 
վարելու, գլխավոր շտաբի ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, պարտադիր 
վճարների հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար: 

  
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 
ղեկավար Դ. Սարգսյան
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Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ 

  
Վարչական ապարատ 
Օպերատիվ վարչություն 
Ռազմավարական պլանավորման վարչություն  
Մարտական պատրաստության վարչություն 
Կազմզորահավաքային վարչություն 
Հետախուզության վարչություն 
Կապի և ավտոմատ կառավարման համակարգերի վարչություն 
Հրթիռային զորքերի և հրետանու վարչություն 
Հակաօդային պաշտպանության զորքերի վարչություն 



Ավիացիայի վարչություն 
Ինժեներական զորքերի վարչություն 
Հայաստանի Հանրապետության զինվորական կոմիսարիատ 
Անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների վարչություն 
Թիկունքի վարչություն 
Սպառազինության վարչություն 
Ռազմաբժշկական վարչություն 
Զորքերի ծառայության և զինվորական ծառայության անվտանգության  
ապահովման վարչություն 
Ռադիացիոն, քիմիական, կենսաբանական պաշտպանության վարչություն 
Կադրերի վարչություն 
Ֆինանսական վարչություն 
Ռադիոէլեկտրոնային պայքարի բաժին 
Ռազմատեղեկագրական բաժին 
Ութերորդ բաժին 
Ռազմական հաղորդակցությունների բաժին 
Ստանդարտացման և չափագիտական բաժին 
Ռազմանվագախմբային բաժին 
  

Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ 

  
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  
1. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության (այսուհետ` 

նախարարություն) նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտը (այսուհետ` 
դեպարտամենտ) նախարարության աշխատակազմից դուրս առանձնացված ստորաբաժանում է, որն
օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում իրականացնում է Հայաստանի 
Հանրապետության զինված ուժերի (այսուհետ` զինված ուժեր) նյութատեխնիկական ապահովման, 
նախարարության գնումների գործընթացի, ռազմարդյունաբերական ոլորտի կազմակերպման ու 
վերահսկողության գործառույթներ` հանդես գալով Հայաստանի Հանրապետության անունից: 

2. Դեպարտամենտն ստեղծվում, վերակազմակերպվում, և դրա գործունեությունը դադարեցվում է
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: Դեպարտամենտը գործում է իր 
կանոնադրության համաձայն, որը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը` Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի (այսուհետ` 
նախարար) ներկայացմամբ: 

3. Դեպարտամենտի լիազորությունները սահմանվում են օրենքով, Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով և կարգադրություններով, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշումներով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 



միջազգային պայմանագրերով: 
4. Դեպարտամենտն իր գործունեությունն իրականացնում է օրենքին և այլ իրավական ակտերին 

համապատասխան: 
5. Դեպարտամենտն օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում իրավունք

ունի Հայաստանի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային ու 
անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես գալու 
որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

6. Դեպարտամենտն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր` հայերեն 
ու այլ լեզուներով, անվամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ անհատականացման միջոցներ:

  
II. ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

  
7. Դեպարտամենտի նպատակներն են` 
1) զինված ուժերի մարտունակությունն ապահովող անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների

և այլ գույքի կենտրոնացված մատակարարումը. 
2) ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացումը: 
8. Դեպարտամենտի խնդիրներն են` 
1) զինված ուժերը ժամանակակից սպառազինությամբ ու ռազմական տեխնիկայով ապահովելը. 
2) զինված ուժերը կենսագործունեության համար անհրաժեշտ պարենային, իրային և 

վառելիքաքսուքային միջոցներով ու դրանց օգտագործման և պահպանման համար տեխնիկական 
սարքավորումներով ապահովման կազմակերպումը. 

3) ռազմարդյունաբերական համալիրի, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի զարգացման
ապահովումը. 

4) սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի պլանային վերականգնողական աշխատանքների 
կազմակերպումը. 

5) սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ու դրանց առանձին հանգույցների և 
սարքավորումների արդիականացման համար գիտափորձարարական աշխատանքների 
պլանավորումը` օգտագործելով ռազմաարդյունաբերական համալիրի կազմակերպությունների 
գիտատեխնիկական հնարավորությունները: 

  
III. ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

  
9. Դեպարտամենտն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար օրենքով և այլ 

իրավական ակտերով սահմանված կարգով իրականացնում է հետևյալ գործառույթները` 
1) ռազմաարդյունաբերական համալիրի, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի 

զարգացման վերաբերյալ առաջարկություններ մշակելը. 
2) օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով զինված ուժերի համար 

սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի, պարենային, իրային և այլ ունեցվածքի, ինչպես նաև 
նյութական պաշարների արտադրության և գնումների կազմակերպումը. 

3) զինված ուժերի համար սպառազինության, ռազմական տեխնիկայի և այլ գույքի 
պահպանության, շահագործման, արդիականացման ու վերանորոգման աշխատանքների 
իրականացման կազմակերպումը. 

4) զինված ուժերի համար անհրաժեշտ քանակությամբ զենքի և զինամթերքի, սպառազինության, 
ռազմական տեխնիկայի, պարենի ու այլ նյութատեխնիկական միջոցների և ունեցվածքի 
անձեռնմխելիության պաշարների ստեղծման կազմակերպումը. 

5) նախարարի հանձնարարությամբ ռազմատեխնիկական ոլորտում օտարերկրյա 



պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցումը, օրենքով 
սահմանված կարգով պաշտպանության ոլորտի ռազմատեխնիկական համագործակցության 
միջգերատեսչական պայմանագրերի կնքումը. 

6) իր իրավասության սահմաններում քաղաքացիական իրավահարաբերություններին 
մասնակցելը. 

7) ռազմաարդյունաբերական համալիրի, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի 
զարգացման պետական ծրագրերի մշակմանը մասնակցելը. 

8) դեպարտամենտի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրություններն ու 
կառուցվածքները մշակելը. 

9) նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման տարեկան գնման պլանը մշակելը. 
10) ռազմական տեխնիկայի, սպառազինության և այլ նյութական միջոցների կուտակման ու 

պահպանման կազմակերպումը և ապահովումը. 
11) ռազմարդյունաբերական համալիրի կազմակերպություններում գիտական, գյուտարարական 

և նորարարական աշխատանքների ղեկավարումը. 
12) օրենքով, սույն կանոնադրությամբ և այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ 

գործառույթների իրականացումը: 
  

IV. ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 
  
10. Դեպարտամենտի կառավարումն իրականացնում է նախարարը: Դեպարտամենտի 

անմիջական կառավարումն իրականացնում է դեպարտամենտի պետը: 
11. Դեպարտամենտի պետը նախարարի տեղակալն է, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից 

ազատում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը: 
12. Դեպարտամենտի պետն իր գործունության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, օրենքով, նախարարության կանոնադրությամբ և սույն 
կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով, այդ թվում` Հայաստանի 
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

13. Դեպարտամենտի պետը պատասխանատու է դեպարտամենտի առջև դրված խնդիրները 
լուծելու, ինչպես նաև զինված ուժերի նյութատեխնիկական ապահովման բնագավառում 
վերահսկողական գործառույթների իրականացման ու պատասխանատվության միջոցների 
կիրառման, դրանց` օրենքին և այլ իրավական ակտերին համապատասխանության համար: 

14. Դեպարտամենտի պետը հաշվետու է նախարարին: 
15. Դեպարտամենտի պետը` 
1) ապահովում է դեպարտամենտի նպատակներից և խնդիրներից բխող գործառույթների 

իրականացումը. 
2) համակարգում է իր պատասխանատվության ներքո գտնվող բնագավառներում անհրաժեշտ 

աշխատանքների իրականացումը. 
3) իր իրավասության սահմաններում համագործակցում է պետական կառավարման և այլ 

մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ. 
4) իր իրավասության սահմաններում նախարարին առաջարկություններ է ներկայացնում 

պաշտպանության ոլորտի զարգացմանը և կատարելագործմանն ուղղված իրավական ակտերի 
վերանայման վերաբերյալ. 

5) իր իրավասության սահմաններում նախարարին առաջարկություններ է ներկայացնում 
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում պաշտպանության ծախսերի, 
նախարարությանը հատկացված միջոցների ծախսման կարգի, դրանց հաշվառման և 
հաշվետվության վերաբերյալ. 



6) նախարարին առաջարկություններ է ներկայացնում պետական և զորահավաքային պահուստի 
նյութական արժեքների կուտակման, ապաամրագրման, թարմացման և փոխարինման ծրագրերի 
վերաբերյալ. 

7) նախարարին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն իր պատասխանատվության 
ներքո գտնվող բնագավառներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ. 

8) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում դեպարտամենտի կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների կանոնադրություններն ու կառուցվածքները. 

9) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության նյութատեխնիկական 
ապահովման տարեկան գնման պլանը. 

10) ապահովում է իր պատասխանատվության ներքո գտնվող բնագավառներում նախարարի 
հրամանների և ցուցումների նկատմամբ վերահսկողությունը, արդյունքների մասին զեկուցում 
նախարարին. 

11) նախարարին առաջարկություններ է ներկայացնում դեպարտամենտի քաղաքացիական 
հատուկ ծառայության և այլ պաշտոններում պաշտոնի նշանակման և պաշտոնից ազատման, 
քաղաքացիական հատուկ ծառայության դասային աստիճաններ շնորհելու վերաբերյալ. 

12) իր իրավասության սահմաններում կիրառում է խրախուսանքի և կարգապահական տույժի 
միջոցներ. 

13) իրականացնում է օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ: 
16. Դեպարտամենտի պետն ունի տեղակալ, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է

նախարարը: Դեպարտամենտի պետի տեղակալը, դեպարտամենտի պետի բացակայության դեպքում
և նրա հանձնարարությամբ, կատարում է դեպարտամենտի պետի պարտականությունները: 

  
V. ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

  
17. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ դեպարտամենտին 

վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացմանն աջակցում են 
նախարարության աշխատակազմը, նախարարության աշխատակազմից դուրս առանձնացված և 
կառուցվածքային ստորաբաժանումները, ինչպես նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբը: 

18. Դեպարտամենտն ունի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ: Դեպարտամենտի 
կառուցվածքը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

  
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 
ղեկավար Դ. Սարգսյան

   
Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի 
դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք  
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ 

  
Վարչական ապարատ 
Տեխնիկական ապահովման վարչություն 
Թիկունքային ապահովման վարչություն 
Տնտեսագիտական վերլուծության և գնումների փաստաթղթերի ձևակերպման վարչություն 
Ֆինանսական վարչություն 



  
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 
ղեկավար Դ. Սարգսյան

  

   
Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի 
դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման

  
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 
  

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  
1. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության (այսուհետ` 

նախարարություն) քննչական ծառայությունը (այսուհետ` քննչական ծառայություն) 
նախարարության աշխատակազմից դուրս առանձնացված ստորաբաժանում է, որն իր 
լիազորությունների սահմաններում նախաքննություն է իրականացնում Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված հանցագործությունների 
վերաբերյալ քրեական գործերով, օրենքով սահմանված միջոցներ է ձեռնարկում գործ հարուցելու 
առիթի oրինականությունը և հիմքերի բավարար լինելն uտուգելու համար, ապահովում և 
իրականացնում է նախաքննության ոլորտում պետական քաղաքականության մշակման և 
իրականացման գծով նախարարության գործառույթները, Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրության անշեղ կիրառումը քրեադատավարական ընթացակարգում, գլխավորում և 
ղեկավարում է քննչական ծառայության համակարգի ստորաբաժանումների գործունեությունը: 

2. Իր գործունեության ընթացքում քննչական ծառայությունը ղեկավարվում է Հայաuտանի 
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաuտանի Հանրապետության oրենքներով, այլ 
իրավական ակտերով, uույն կանոնադրությամբ, ինչպեu նաև Հայաuտանի Հանրապետության 
միջազգային պայմանագրերով: 

3. Քննչական ծառայությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաuտանի 
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաuտանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության oրենuգրքով և այլ oրենքներով uահմանված` oրինականության, մարդու և 
քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, պատիվը և արժանապատվությունը հարգելու, 
մարդաuիրության ու հրապարակայնության uկզբունքների պահպանմամբ: 

4. Քննչական ծառայությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում, և դրա գործունեությունը 
դադարեցվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության (այuուհետ` հիմնադիր) կողմից: 
Քննչական ծառայության կանոնադրությունը, կառուցվածքն ու թվաքանակը հաստատում է 
հիմնադիրը` Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի (այսուհետ` նախարար) 
ներկայացմամբ: 

Քննչական ծառայության հաստիքացուցակը և ստորաբաժանումների աշխատողների 
թվաքանակը հաստատում է նախարարը: 

5. Քննչական ծառայության լիազորությունները սահմանվում են օրենքով, ինչպես նաև 
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

6. Քննչական ծառայությունն օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում 
Հայաստանի Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել և իրականացնել գույքային ու 



անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ 
որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

7. Քննչական ծառայությունն ունի Հայաuտանի Հանրապետության պետական զինանշանի 
պատկերով և իր` հայերենով, ռուuերենով, անգլերենով, անվանմամբ կլոր կնիք, իր գործունեությունն 
իրականացնելու համար այլ անհրաժեշտ կնիքներ, դրոշմակնիքներ, դրոշմակներ, իր անվանմամբ 
ձևաթղթեր, խորհրդանշան և այլ անհատականացման միջոցներ: 

8. Քննչական ծառայության պարտավորությունների կատարման համար 
պատաuխանատվությունը կրում է Հայաuտանի Հանրապետությունը: 

  
II. ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

  
9. Քննչական ծառայության նպատակներն են` 
1) անձի, հաuարակության և պետության պաշտպանությունը հանցագործությունից. 
2) անձի և հաuարակության պաշտպանությունը պետական իշխանության ինքնիրավ 

գործողություններից և չարաշահումներից` կապված իրական կամ ենթադրվող հանցավոր արարքի 
հետ: 

10. Քննչական ծառայության խնդիրներն են` 
1) հանցավոր ոտնձգություններից մարդու կյանքի, առողջության, պատվի, արժանապատվության, 

իրավունքների, ազատությունների ու օրինական շահերի պաշտպանության իրականացումը. 
2) հանցագործությունների նախականխման, կանխման, հայտնաբերման ու բացահայտման 

ուղղությամբ օրենքով սահմանված լիազորությունների արդյունավետ կազմակերպումը և 
իրականացումը. 

3) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարք կատարած 
անձանց բացահայտելու և օրենքով նախատեսված դեպքերում ու սահմանված կարգով 
պատասխանատվության ենթարկելու համար միջոցառումների կազմակերպումը և իրականացումը. 

4) նախաքննության բնագավառում պետական քաղաքականության ձևավորմանն ուղղված 
առաջարկությունների մշակումը, նախաքննության մարմնի գործունեության ղեկավարումը. 

5) օրինականության պահպանման և քննիչների դատավարական ինքնուրույնության 
ապահովման համար վերահսկողության կազմակերպումը և իրականացումը. 

6) կազմակերպչական աշխատանքի կատարելագործումը, քննչական պրակտիկայի և 
գործունեության արդյունքների վերլուծումը, աշխատանքի դրական փորձի, գիտության և 
տեխնիկայի նվաճումների, նախաքննության կազմակերպման առաջավոր ձևերի և մեթոդների 
ներդրումը. 

7) կադրային քաղաքականության արդյունավետ իրականացման և քննիչների մասնագիտական 
պատրաստվածության բարձրացման համար միջոցների ձեռնարկումը. 

8) քննչական ծառայության և իրավապահ մյուս մարմինների միջև համագործակցության 
ապահովման և ամրապնդման համար աշխատանքների կազմակերպումը և համակարգումը: 

  
III. ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

  
11. Քննչական ծառայությունն իր առջև դրված խնդիրների լուծման նպատակով օրենքով և այլ 

իրավական ակտերով սահմանված կարգով իրականացնում է հետևյալ գործառույթները` 
1) զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված, ինչպեu նաև զորամաuի տարածքում 

կատարված կամ ժամկետային զինվորական ծառայության զինծառայողներին կամ 
պաշտպանության բնագավառի պետական լիազոր մարմնում և կազմակերպություններում (որոնց 
բաժնետոմuերի կառավարման լիազորությունը հանձնված է պաշտպանության բնագավառի 



պետական լիազոր մարմնին) ծառայություն իրականացնող անձանց վերագրվող 
հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով նախաքննության կատարումը. 

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով 
նախաքննության կատարման կազմակերպումը և ապահովումը. 

3) քննչական ծառայության գործունեության համակարգումը, միասնական դատավարական 
հսկողության ապահովումը և անձնակազմի կարգապահության ամրապնդման համար միջոցներ 
ձեռնարկելը. 

4) քննչական ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումների վարույթում քննվող 
քրեական գործերով նախաքննության լրիվության, օբյեկտիվության և բազմակողմանիության 
ապահովման համար ձեռնարկվող միջոցառումների կատարման նկատմամբ հսկողություն 
իրականացնելը, բարդ և առավել վտանգավոր հանցագործությունների վերաբերյալ գործերի 
քննության ընթացքը հսկողության վերցնելը, նախաքննության կազմակերպման գործում տեղ գտած 
թերությունները վերացնելու համար միջոցներ ձեռնարկելը. 

5) կարճված և կասեցված քրեական գործերի վարույթի ուսումնասիրումն ու հիմնավորվածության
վերաբերյալ եզրակացության կազմումը.  

6) քննության առանձին բնագավառների ուսումնասիրումը և վերլուծումը, միջոցառումների 
համալիր ծրագրի մշակումը` հայտնաբերված թերությունները վերացնելու և քննության որակի 
բարձրացմանն ուղղված անձնակազմի պատասխանատվությունը բարձրացնելու համար. 

7) քննչական ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումներում քննվող քրեական 
գործերով քաղաքացիների դիմում-բողոքների, դատախազությունից, պետական կառավարման այլ 
մարմիններից և կազմակերպություններից ստացված միջնորդագրերի և հաղորդումների ստուգումը 
և ընթացք տալը. 

8) քննչական ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքի արդյունքների 
պարբերաբար ամփոփումը և վերլուծումը.  

9) ամփոփումների և վերլուծությունների կատարման նպատակով սույն կետի 1-ին ենթակետում 
նշված հանցագործությունների, դրանց վերաբերյալ քրեական գործերի և դրանք կատարած անձանց 
հաշվառման կազմակերպումը և իրականացումը. 

10) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված հանցագործությունների, դրանց վերաբերյալ քրեական 
գործերի և դրանք կատարած անձանց միասնական հաշվառումն ապահովելու նպատակով օրենքով 
և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ու սահմանված մարմիններին անհրաժեշտ 
փաստաթղթերի ուղարկման գործընթացի կազմակերպումը և իրականացումը. 

11) օրենսդրական, այլ իրավական ակտերի նախագծեր նախապատրաստելը և սահմանված 
կարգով շրջանառության մեջ դնելը. 

12) օտարերկրյա պետությունների իրավապահ մարմինների կատարմանը ներկայացվող 
հարցումների` ժամանակին և որակով կատարման ու ներկայացման կազմակերպումը` Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով. 

13) օտարերկրյա պետությունների իրավապահ մարմինների կատարմանը ներկայացվող 
հարցումների միջազգային պայմանագրերի նորմերին համապատասխան ձևակերպման և 
ներկայացման ապահովումը. 

14) քրեական գործերի և դատավարական այլ փաստաթղթերի թարգմանության կազմակերպումը.
15) օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառույթների իրականացումը: 
  

IV. ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 
  
12. Քննչական ծառայության կառավարումն իրականացնում է նախարարը: Քննչական 

ծառայության անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է քննչական ծառայության պետը, որին 



պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը: 
13. Քննչական ծառայության պետն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, 
նախարարության կանոնադրությամբ, սույն կանոնադրությամբ, այլ իրավական ակտերով, ինչպես 
նաև Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

14. Քննչական ծառայության պետը պատասխանատու է քննչական ծառայության գործունեության
համար և իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 
օրենսգրքով նախատեսված քննչական բաժնի պետին վերապահված լիազորությունները: 

15. Քննչական ծառայության պետը հաշվետու է նախարարին: 
16. Քննչական ծառայության պետը` 
1) անմիջականորեն կազմակերպում, վերահսկում և ղեկավարում է քննչական ծառայության 

ծառայողների և աշխատողների գործունեությունը. 
2) ընդունում է քննչական ծառայության գործունեության կազմակերպմանն ուղղված որոշումներ, 

տալիu հրամաններ, հանձնարարականներ և ցուցումներ. 
3) նշանակում է ծառայողական քննություններ կամ դադարեցնում դրանք, փոխում 

ծառայողական քննություն կատարողին. 
4) միջնորդություն է ներկայացնում նախարարին քննչական ծառայության ծառայողներին 

զինվորական կոչումներ շնորհելու վերաբերյալ. 
5) կազմակերպում է քաղաքացիների ընդունելություն, քննում քննչական ծառայության 

ծառայողների դեմ բերված բողոքները և դիմումները. 
6) կազմակերպում է քննչական ծառայության նյութատեխնիկական ապահովությունը. 
7) կազմակերպում է քննչական ծառայության ծառայողների մաuնագիտական և հատուկ 

ուuուցումը. 
8) իր իրավաuության uահմաններում խրախուuում կամ կարգապահական տույժի է ենթարկում 

քննչական ծառայության ծառայողներին, կամ նման միջնորդությամբ դիմում է նախարարին. 
9) առաջարկություններ է ներկայացնում քննչական ծառայության կազմավորման ու 

գործունեության մաuին oրենuդրության կատարելագործման վերաբերյալ. 
10) ապահովում է քննչական ծառայության համագործակցությունը պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, այլ կազմակերպությունների հետ. 
11) անցկացնում է քննչական ծառայության գործունեության հետ կապված 

խորհրդակցություններ, աշխատանքային հանդիպումներ, գիտաժողովներ և սեմինարներ, 
կազմակերպում և ղեկավարում է քննչական ծառայության ծառայողների և աշխատողների 
որակավորման աշխատանքները. 

12) հսկողություն է իրականացնում իր տեղակալների, կառուցվածքային ստորաբաժանումների 
ղեկավարների գործառնական պարտականությունների կատարման նկատմամբ. 

13) հաստատում է քննչական ծառայության աշխատանքային պլանները. 
14) կառուցվածքային ստորաբաժանումներից պահանջում է գործեր և նյութեր, լսում 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների հաշվետվությունները. 
15) իրականացնում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքի համալիր և 

հսկողական ստուգումների արդյունքների ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ. 
16) իր իրավասության սահմաններում պաշտոնի նշանակում, տեղափոխում կամ պաշտոնից 

ազատում է քննչական ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումների ծառայողներին, 
աշխատանքի ընդունում և աշխատանքից ազատում է տեխնիկական սպասարկում իրականացնող 
անձանց. 

17) քննչական ծառայության ծառայողներին տրամադրում է արձակուրդ, թույլատրում է 
գործուղման, ԱՊՀ տարածքից դուրս գործուղման անհրաժեշտության դեպքում միջնորդություն է 



ներկայացնում նախարարին. 
18) առաջարկություններ է ներկայացնում նոր կառուցվածքային ստորաբաժանումներ ստեղծելու, 

ինչպես նաև դրանք վերակազմավորելու կամ լուծարելու վերաբերյալ. 
19) անհրաժեշտության դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով կառուցվածքային ստորաբաժանումներից վերցնում է քրեական գործեր և նախաքննությունը
հանձնարարում հատկապես կարևոր գործերի քննության բաժնին կամ քննչական մեկ այլ 
ստորաբաժանմանը. 

20) հասարակական մեծ վտանգավորություն ներկայացնող հանցագործությունների փաստերով 
մեկնում է դեպքի վայր, անձնական հսկողության տակ վերցնում կամ ղեկավարում նախաքննության 
ընթացքը, անհրաժեշտության դեպքում ընդունում որոշում քննչական խումբ ստեղծելու մասին. 

21) իրականացնում է օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ: 
17. Քննչական ծառայության պետն ունի տեղակալներ, որոնց պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից 

ազատում է նախարարը` քննչական ծառայության պետի ներկայացմամբ: Քննչական ծառայության 
պետի տեղակալներից մեկը` քննչական ծառայության պետի ներկայացմամբ նախարարի հրամանով 
փոխարինում է քննչական ծառայության պետին վերջինիu բացակայության ժամանակահատվածում, 
ինչպեu նաև պետի հանձնարարությամբ ապահովում է 14-րդ կետով uահմանված 
լիազորությունների իրականացումը: 

  
V. ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

  
18. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ քննչական ծառայությանը 

վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացմանն աջակցում են 
նախարարության աշխատակազմը, նախարարության աշխատակազմից դուրս առանձնացված և 
կառուցվածքային ստորաբաժանումները, ինչպես նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբը: 

19. Քննչական ծառայության ծառայողներին տրվում են քննչական ծառայության պետի 
հաuտատած միաuնական նմուշի վկայականներ, ինչպեu նաև նրանց անվամբ քննչական 
ծառայությունում գրանցված և համարակալված անձնական կնիքներ: 

20. Քննչական ծառայությունն ունի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ:  
  

Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 
ղեկավար Դ. Սարգսյան

   
Հավելված N 8

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի 
դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

  
Վարչական ապարատ 
Կադրերի բաժանմունք 
Ֆինանսատնտեսական բաժին 
Վերահսկողության, մեթոդիկայի և վերլուծության բաժին 
Իրավական բարեփոխումների և միջազգային կապերի բաժանմունք 
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 Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 
ղեկավար Դ. Սարգսյան
   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHARTER OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

I.General Provisions 
 

1. The Ministry of Defense of the Republic of Armenia (hereinafter Ministry) is a State 
executive body, which develops and implements the policies of the Government of the 
Republic of Armenia in Defense sector. 

2. The Ministry is responsible for provision of defence of the Republic of Armenia, 
ensuring the development and combat readiness of the Armed Forces of Republic of Armenia 
(hereinafter Armed Forces). 

3. The authorities of the Ministry are established by the laws, Presidential decrees and 
directives, Governmental decisions, as well as by International treaties of Republic of 
Armenia.  The Ministry carries out its activities in accordance with the laws of the Republic of 
Armenia and other legal acts. 

4. The Ministry has a round seal, correspondence form, symbol and other means of 
authentication written in Armenian and foreign languages and encompassing the coat of arms 
of Armenia and ministry’s title. 

5. The organization of the Ministry consists of the Minister of Defense of Republic of 
Armenia (hereinafter a Minister), deputy Ministers, advisers, press secretary, aides and 
assistants, office of the Ministry, State authority under the management of the Ministry 
(General Staff of the Armed Forces), detached and structural units outside of the office of the 
Ministry, as well as State non-profit organizations subordinated to the Ministry.  

6.The goals and objectives: 
1) Ensuring the protection of independence, territorial integrity, inviolability  and 

security of national borders of the Republic of Armenia,  
2) Ensuring the development of duly organized and manned Armed Forces, equipped 

with modern armaments and military equipment.  
3) Ensuring the implementation of the main guidelines of Defense and Military Policies. 
4) As stipulated by law, ensuring the examination and assessment of political-military 

and regional situation, issues and processes related to the military and strategic interests of 
Republic of Armenia, military threats and hazards and level of defences, with implementation 
of necessary measures,. 

5) Ensuring the development of military-industrial complex, armaments and military 
equipment,  

6) Ensuring the development of military education and military science,  
7) Ensuring the welfare of military service-members and their families, as well as 

individuals equated to military servant.  
8) Ensuring the preservation of State and service secret in the Ministry,  
9) Ensuring the organization of  military and special civil services, as well as 

implementation of HRM policy in the Ministry, 
10)  Ensuring the conduct of inquests and investigations of crimes against the military 

service regulations, as well as crimes undertaken by military servants or within the territory of 
military compounds. 

11)  Ensuring the prevention of information propaganda against the Republic of Armenia 
and its Defense sector and implementation of anti-propaganda activities. 

12) Ensuring the implementation of tasks as stipulated by the laws and other legal acts  
 

II. Functions of the Ministry 
 

7.The Ministry performs the following functions with respect to its goals and objectives:  
1) The main guidelines of the development of  military policy recommendations 

(including the development of national security strategy and military doctrine), 



2) Participation in the development of the plans on transition to martial law working 
regime in State and local governmental bodies and organizations, on accumulation,  update and 
replenishment and reassignment of State and mobilization reserve materials. 

3) Development of recommendations of  State programs on development of military-
industrial complex, armaments and military equipment,  

4) Ensuring the development,  adoption and usage of standardized normative documents 
and organization of standardization of military industrial production (works and services),  

5) Ensuring, within given authorities, the examination and assessment of political-
military and regional situation, issues and processes related to the military and strategic 
interests of Republic of Armenia, military threats and hazards and level of defences, with 
implementation of necessary measures, 

6) Ensuring, within given authorities, the prevention of information propaganda against 
the Republic of Armenia and its Defense sector, and implementation of anti-propaganda 
activities, 

7) Coordination of activities aimed at strengthening trust between the army and the 
society, ensuring Public awareness on current and planned activities in Defense sector and 
transparency of Defense policy, 

8) Involvement, within given authorities, in the implementation of activities and 
programs to increase patriotic education of population, 

9) Organization, in cooperation with the Ministry of Education and Science, of military 
patriotic games and other events, approval of curriculum,  methodical and other documents, as 
well as statute of pre-military training in secondary schools and in vocational training 
institutions, 

10) Present recommendations to government of the Republic of Armenia on the Defense 
expenditure in the State budget of Republic of Armenia, on procedures of implementation of 
the expenditures of funds allocated to the Ministry, as well as on the standards of patriotic 
education of population to be included in the State program of education development, 

11) Organization and control of call-up and military training for compulsory and 
alternative services, 

12)  The control and assurance of the combat readiness, mobilization readiness, provision 
of registration and assembling of mobilization resources of the Armed Forces, 

13) Control over the activities of organizations and units with mobilization tasks with 
regard to accumulation and distribution of armaments and military equipment, 

14) Placing procurement orders and financing of production of armaments, military 
equipment, food, uniforms and other items, as well as control over the financial expenditures 
and usage of material resources and properties.  

15) Ensuring the implementation of laws on Defense in the armed Forces, Presidential 
decrees, Governmental decisions, as well as other legal acts including the orders of the 
Minister of Defense,  

16) Assignment of mobilization reservists working in the State and local governmental 
bodies, in accordance with laws. 

17) Organization of activities to notify citizens who are subject to military call-up, 
transportation of citizens to collection point or units, to allocate  buildings, constructions and 
land, communication, transportation and other material means according to mobilization plan. 

18)  Organization of sound functioning of the Ministry and protection of the Ministry’s 
personnel during civil Defense. 

19) Development and implementation of HRM policy of the Armed Forces, and within 
given authorities, ensuring the welfare of military servants and their families, as well as 
individuals equated to military servants, 

20)  Drafting of legal acts related to the development and improvement of the Defense 
sector, 



21) Organization of the cooperation between the Republic of Armenia and foreign 
countries and international organizations in military, political-military and military-technical 
spheres, 

22)  Organization and implementation of intelligence activities in military-political and 
Defense sectors, 

23) Organization and implementation of activities for development of military 
education and military science, 

24) Preemption, prevention and disruption of crimes against the military service 
regulations, as well as those undertaken either by military servants or within the territory of 
military compounds. 

25) Implementation of authorities stipulated by laws and other legal acts.  
 

III. Management of the Ministry 
 

8. The Ministry is managed by the Minister, who is appointed or dismissed by the 
President of the Republic of Armenia based on the recommendation by the Prime minster of 
the Republic of Armenia. 

9. The Minister has a first deputy and deputies, who are appointed or dismissed by the 
President of the Republic of Armenia. 

10. During his term the Minister is guided by the Constitution of the Republic of 
Armenia, the laws of the Republic of Armenia, by this Charter, other legal acts and 
international treaties of the Republic of Armenia 

11. The Minister ensures the implementation of functions derived from the tasks of the 
Ministry, and is responsible for current situation, development and implementation of policies, 
and prospective development of Defense sector.  

12. The Minister is accountable to the President of the Republic of Armenia, the 
Government of the Republic of Armenia and the Prime Minister of the Republic of Armenia. 

13. The Minister: 
1) Submits the structure of the Armed Forces to the President of the Republic of 

Armenia for approval,  
2) Submits Armenian Armed Forces Development, Deployment, Mobilization, 

Employment plans, as well as State programs on Operational outfitting of the territory, 
Military-industrial complex, Armaments & military equipment to the President of the Republic 
of Armenia for approval. 

3) Presents the charters and organizational structures and of Ministry, General Staff of 
the Armed Forces and detached units outside of the office of the Ministry to the Government 
of the Republic of Armenia for approval. 

4) Presents manning tables of the armed Forces, military records, pre-conscription 
training procedures, as well as records on military specializations, lists of specialties and 
positions to be recorded and designated to the Government of the Republic of Armenia for 
approval.  

5) Approves the number of conscripts for compulsory military service. 
6)  Submits the proposal of the number and the specific service places for alternative 

working servants to the government of the Republic of Armenia during every call-up. 
7) Approves the instruction on the compensation of tuition of the servicemen, who, 

sponsored by the Ministry graduated from military academies in the Republic of Armenia 
and overseas and higher educational institutions, but refused to take the post-educational 
contractual military service, the charters of the military-educational institutions of the 
ministry, the acceptance procedures into the ordinance of relevant medical education 
institutions under the sponsorship by the Ministry, the procedures of financial compensation 
for the accommodation rented by the servicemen, as well as the structure and Terms of 



References of the Public Council and the Collegium Board adjunct of and attached to the 
Minister. 

8) Approves the instruction on the military registration-keeping, procedures on conduct 
of call-up for compulsory military service and training assemblies, on medical examinations 
of individuals liable to or conducting military service. 

9) Approves the charters, organizational structure, and the table of assets of the Office of 
the Ministry, detached and structural units outside of the Office of the Ministry, as well as 
subordinate units of the Armed Forces General Staff. 

10) Grants, within given authorities, warrants to act on behalf of the Republic of 
Armenia, including re-authorization warrants.  

11) Appoints and dismisses his advisors, aides, press secretary and assistants, as well 
as, within given authorities appoints and dismisses servicemen, special civil serviceman and 
other employees of the Ministry, gives military ranks and special civil service grades, 
exercises commendations and disciplinary penalties. 

14. In the absence of the Minister, his responsibilities are carried out by the First Deputy 
Minister.  

   15. First Deputy Minister (First Deputy Minister): 
1) Coordinates, in assigned areas, the activities of the Ministry in the implementation of 

policy within vested duties. 
2) In relevance to the goals and objectives of the Ministry issues orders, instructions and 

tasks, supervises their implementation process in assigned areas. 
3) As instructed by the Minister, conducts preliminary discussions on the issues to be 

consulted with the Minister. 
4) Regularly submits reports to the Minister on the situation in assigned areas. 
5) Supervises the implementation of the Minister’s decrees and orders in the assigned 

areas and submits the results to the Minister. 
6) Makes proposals to the Minister and heads of entities within the Ministry regarding the 

issues related to their jurisdiction.  
7) Within his jurisdiction collaborates with State and other agencies, organizations and 

companies, realizes authority given by law and by other legal acts. 
 

16. Minister has advisers, press secretary, aides and assistants, among whom the work is 
distributed as follows. 

17. Advisers to the Minister 
1) Make their working plans in coordinating with the Minister. 
2) Regularly submit reports, necessary analytical materials on the current situation, trends 

and events in their assigned areas, as well as proposals on solving the existing problems to the 
Minister.  

3) Organize the reception of civilians. 
4) Take part in discussions on issues in their assigned areas, being organized in State and 

local agencies and organizations. 
5)  Can regulate the activities of advisory bodies adjunct to the Minister or participate in the 

works conducted by these bodies.  
6) Call consultations; organize discussion on their assigned issues, as instructed by the 

Minister.  
7) Execute other orders given by the Minister. 
18. The Press Secretary: 
1) Presents the officials views of the Minister to the media of the Republic of Armenia and 

foreign States.  
2) Conducts conferences and briefings. 
3) Presents suggestions and analyses to the Minister regarding the planing of his activities 

and their realization and overlooks their implementation after coordinating with the Minister.  



4) Organizes Minister’s interviews, conferences and meetings with the representatives of 
press and other media outlets. 

5) Makes Statements, clarifications and refutations, as instructed by the Minister. 
6) Executes other orders given by the Minister.  
19. Aides to the Minister: 
1) Provide organizational, informational and technical assistance to the Minister.  
2) Organize, coordinate and submit to the Minister his current and prospective work 

programs.  
3) Organize preparation of Minister’s consultations, meetings, visits and trips.  
4) Prepare informational and analytical materials for the Minister by cooperating with Heads 

of Departments of the Ministry.  
5) Make proposals on work programs and present to the Minister. 
6) Execute other orders given by the Minister. 
20.  Assistants to the Minister: 
1) Prepare the Minister’s speeches, appeals, messages, and letters and other documents 

being compiled on behalf of the Minister. 
2) Perform informational-advisory, analytical works 
3) Implement specific orders of the Minister and his relevant aide. 
21. Minister establishes the working guidelines for his assistants.  
22. While executing functions and orders established by the Minister’s, his advisers, press 

secretary, aides and assistants cooperate with each other and with heads of Ministerial entities.  
23. In order to effectively implement the functions of the Ministry, Ministry a Collegium 

Board adjunct to the Minister has been created by the Ministerial order (hereinafter Collegium 
Board). The Collegium Board is an advisory body which: 

1) Assists the processes of strategic planning of the Ministry’s function, adoption of political 
decisions, and development of events’ programs. 

2) Contributes to the implementation, evaluation of strategic programs and to the 
participation of civil society in these processes.  

3) Develops proposals on increasing the Ministry’s management efficiency.  
24. The Collegium Board consists of the Chair and its members. The Minister of Defense is 

the Chair of the Collegium Board. The members of the Collegium Board are the deputies of the 
Minister and the Chief of the General Staff of the Armed Forces. By agreement of the Chair of 
the Collegium Board and its members other officials from the Ministry and State agencies, as 
well as representatives from civil society institutes operating in the defense sector, well-
respected political and social figures and other individuals can be included in the Collegium 
Board.  

25. The Collegium Board organizes its works through sessions, which are called at least once 
in a quarter. When necessary, emergency session can be called up at the initiative of the Chair or 
by the majority of its members.  

26. The session of the Collegium Board is legitimate, if more than half of the Board’s 
members are present. 

27. The Collegium Board’s session is led by the Chair.  
28. The Collegium Board’s session is held according to the agenda approved by the Chair. 

The minutes of the Collegium Board’s sessions are taken by the Board’s secretary or by his 
representative.   

29. The Board’s secretary or his representative is permanently present at the session. 
Ministry’s employers who are well-aware of the issues of the agenda, as well as the 
representatives of public organizations and mass media can be asked to participate at the session 
upon the consent of the Board’s Chair and its members. The Collegium Board adopts decisions 
of advisory nature by open vote and clear majority. The Board’s Chair can issue orders and 
instructions based on the decision adopted by the Board.  
 



IV. ASSETS OF THE MINISTRY AND FINANCIAL PROVISION OF THE MINISTRY’S 
ACTIVITIES 

 
30. Assets of the Ministry are officially defined, as stipulated by Law, by the Government of 

the Republic of Armenia, as well as from the property (including the property rights) acquired 
through Ministry’s signed transaction on behalf of the Republic of Armenia and are given (put 
into charge) for the Ministry’s possession, discretion and use which is shown on its account 
balance.  By the order of the Government of the Republic of Armenia, possession authority of 
State stocks or shares can be reserved to the Ministry.   

31. The Government of the Republic of Armenia has a right to take over the Ministry’s 
property at any time.  

32. By law, the Ministry has a right by other legal acts and in cases provided by its statute, to 
possess, manage and use its assets in accordance with its goals and significance of its assets.  

33. The Ministry has an individual account balance. Ministry implements its financial 
functions through the treasury system. For the Ministry’s maintenance needs, as well as the 
procurements reserved to the Ministry’s authority in the framework of budgeting programs, the 
procurements are realized by the norms outlined in the Law on Procurements of the Republic of 
Armenia.  

34. The Ministry cannot perform entrepreneurship activities. In exchange for the Ministry’s 
performed functions and services, State duties can only be levied by the amount and norm 
defined by the law. Signing of reimbursable agreements reserved to the Ministry’s authority in 
the framework of budgeting programs is not considered entrepreneurship activity by the 
Ministry, if the incomes from such functions are not immediately used for the Ministry’s 
maintenance needs.   

35. The Republic of Armenia is responsible for liabilities of the Ministry. 
36. Ministry’s Chief Financial Officer. 
1) is responsible for accounting registration, for making Ministry’s financial, budgeting, tax, 

customs, statistical, mandatory payments reports, estimates and for making the bids on time.  
2) Provides the organization and management of Ministry’s accounting registration, 

execution of budget means expenditure, making of financial reports and their submission.   
3) Presents to the Minister’s approval annual maintenance expenditure estimates, its 

performance report, annual financial reports and annual account balance.  
4) Takes measures to eliminate financial violations found during verifications. 
5) Organizes preparatory work for the Ministry’s draft budget.  
37. The authenticity of Ministry’s annual financial reports may be subject to revision (audit) 

by the norms of the Government of the Republic of Armenia.   
 

V. OFFICE of the MINISTRY  
38. The goal and task of the Office of the Ministry are full and efficient implementation 

of reserved authority by legal acts and this Charter, as well as the provision of Ministry’s 
participation in civil legal relations.  

39. The Office of the Ministry is an official executive establishment which does not have 
a status of a legal person, which is subject to registration under the norms defined by law through 
the body executing the registration of legal persons.  

40. The Office of the Ministry acts based on the laws of the Republic of Armenia, other 
legal acts, International agreements of the Republic of Armenia and this Charter.  

41. Within its jurisdiction, the Office of the Ministry may acquire and realize property 
and personal non property rights, incur responsibilities, be presented at the court as plaintiff or 
defendant.  

42. In the structure of the Office of the Ministry are included its structural subdivisions 
defined by law and other legal acts, which Charters and organizational structure are approved by 
the Minister.  



43. The Office of the Ministry supports full and efficient implementation of structural 
and detached subdivisions’ functions operating outside of the Ministry’s structure.  

44. The Office of the Ministry has a round seal, correspondence form, symbol and other 
means of authentication written in Armenian and foreign languages and encompassing the coat 
of arms of Armenia and ministry’s title.  

45. The Office of the Ministry is reorganized and subjected dissolution by norms defined 
by the law.  

46. The name of the Office of the Ministry is “Office of the Ministry of Defense of the 
Republic of Armenia” State Executive Office.  

47. The location of the Office of the Ministry is Bagrevandi 5 str., Yerevan, Republic of 
Armenia. 
 

VI. MANAGEMENT OF the Office of the MINISTRY 
 

48.The Minister realizes the management of Office of the Ministry within the jurisdiction 
given by law and by this Charter.  

49. Office of the Minister is headed by the Head of the Office of the Ministry, who is 
assigned to and relieved from the post by the Minister.  

50. Head of the Office of the Ministry leads the activities of the Office of the Ministry 
within the authorities given to him by this Charter, other legal acts and orders of the Minister, 
and takes responsibility for not implementation or for poor implementation of laws, other legal 
acts, and decisions of the Government and orders of the Minister.  
` 51. Head of the Office of the Ministry. 

1) Represents the Republic of Armenia and its interests without credentials, within its 
authorities, in the court acts as plaintiff or defendant, gives out credentials in order to conduct 
law suit and other judicial activities within its jurisdiction.  

2) Disposes the State property put in charge to the Office, including financial resources 
by law, other legal acts, founder’s Charter and this Charter.  

3) Grants, within given authorities, warrants to act on behalf of the Republic of Armenia, 
including re-authorization warrants. 

4) Assigns and relieves from a post (work) employees of the Office of the Ministry, 
exercises commendations and disciplinary penalties by law and this Charter.  

5) Issues orders and instructions within its jurisdiction provided by law, other legal acts 
and this Charter.  

6) Organizes discussions and consultations at the Ministry. 
7) Supervises the course of implementation of work by the Office of the Ministry within 

the defined timelines. 
8) Submits to the Minister’s signature the orders of the Minister within its jurisdiction. 
9) Provides cooperation with the offices of State entities of the Republic of Armenia. 
10) Organizes clerical and technical service works at the Ministry. 
11) Implements other authorities given by law, other legal acts and this Charter.  

 
 
HEAD OF GOVERNMENT OFFICE     D. SARGSYAN 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

STRUCTURE 
MINISTRY OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 
I. Office of the Ministry of Defense of the Republic of Armenia 

 
Secretariat 
Supervisory Department 
Department of Financial Inspection 
Administrative Support Department 
Branch of Information Analyzing 
Ministry Board’s Work Organization Branch 
Inner Security Branch 
Heraldry Branch 
 
 

II. Separate subdivisions outside of Office of the Ministry of Defense of the Republic of 
Armenia 
 
Logistics Department  
Investigation Services 
Military Police 
 

III. Structural subdivisions outside of Office of the Ministry of Defense of the Republic of 
Armenia 
 
Defense Policy Department 
Department of Financial Budgeting and Planning 
Department of Capital Construction and Housing 
Central Military-Medical Committee  
Department of Information and Public Affairs 
Department of Personnel and Military Education 
Law Department 
Department of Social Protection of Servicemen 
Defense-Industry Department 
 

IV. General Office of the Armed Forces of the Republic of Armenia- Official entity operating 
in executive sector of the Ministry of Defense of the Republic of Armenia 

 

 


