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ք. Երևան                                                                                                «29» հոկտեմբերի 2012 թ. 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  № 33-Լ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅԱՆ 

ԳԻՏՈւԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈւՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈւՄՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈւ ԵՎ ԿՈՄԻՏԵԻ 

ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 16-Ի N 38-Լ ՀՐԱՄԱՆՆ ՈւԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի 

հոկտեմբերի 18-ի N 1269-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 12-րդ կետով և հիմք 

ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 4-ի N 

863-Ն որոշումը՝  

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ու Մ   ԵՄ. 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության 

գիտության պետական կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները՝ համաձայն NN 1-6 հավելվածների: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 

նախարարության գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2010 թվականի դեկտեմբերի 

16-ի N 38-Լ հրամանը: 

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

Ս. ՀԱՐՈւԹՅՈւՆՅԱՆ 



 

Հավելված 1 
Հայաստանի Հանրապետության 

կրթության և գիտության նախարարության 
գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 

2012 թ. հոկտեմբերի 29-ի N 33-Լ հրամանի 
 

 
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ու Թ Յ Ու Ն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈւԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅԱՆ ԳԻՏՈւԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

 ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՎԱՐՉՈւԹՅԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ 
 

1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության 
պետական կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) աշխատակազմի (այսուհետ՝ Աշխատակազմ) 
գիտական գործունեության կազմակերպման վարչությունը (այսուհետ՝ Վարչություն) 
Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում է: 

2. Վարչությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը դադարեցվում 
է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

3. Վարչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությանը, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, Հայաuտանի 
Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերին, կարգադրություններին, Հայաuտանի 
Հանրապետության կառավարության և Հայաuտանի Հանրապետության վարչապետի 
որոշումներին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության ու 
Կոմիտեի կանոնադրություններին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 
նախարարի, Կոմիտեի նախագահի (այսուհետ՝ Նախագահ) և Աշխատակազմի ղեկավարի 
հրամաններին, սույն կանոնադրությանը, ինչպես նաև` Վարչության լիազորությունների հետ 
կապված այլ իրավական ակտերին համապատասխան: 

4. Վարչության կանոնադրությունը հաստատում (փոփոխում) է Նախագահը:  
5. Վարչությունը ղեկավարում է Վարչության պետը, ով պաշտոնի նշանակվում և 

ազատվում է Հայաստանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով: 
 
 

II. ՎԱՐՉՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ Ու ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

6. Վարչության նպատակներն են` 
1) գիտության բնագավառի բնականոն գործունեության ու առաջանցիկ զարգացման 

ապահովմանն ուղղված ծրագրերի իրականացումը.  
2) հանրապետության գիտական ու գիտատեխնիկական ներուժի զարգացումը և 

պահպանման, գիտական ու գիտատեխնիկական կադրերի պատրաստման արդյունավետ 
համակարգի ձևավորման նպաստմանն ուղղված ծրագրերի իրականացումը.  

7. Վարչության խնդիրներն են` 
1) գիտական և գիտատեխնիկական քաղաքականության  իրականացումը. 



 

2) գիտական և գիտատեխնիկական կադրերի պատրաuտման ժամանակակից 
համակարգի ձևավորման նպաստմանն ուղղված ծրագրերի իրականացումը. 

3) գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բնագավառի ժամանակակից 
ենթակառուցվածքի ու տեղեկատվական համակարգի ձևավորմանն ու զարգացմանն  ուղղված 
ծրագրերի իրականացումը. 

4) միջազգային գիտատեխնիկական համակարգին ինտեգրման ապահովման 
աջակցության ուղղությամբ մշակված ծրագրերի իրականացումը. 

5) գիտության համակարգի գործունեության որակի և արդյունավետության 
մոնիթորինգը: 

 
 

III. ՎԱՐՉՈւԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈւՅԹՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌՈւՑՎԱԾՔԸ 
 

8. Վարչությունն իր նպատակների ու խնդիրների իրագործման համար Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և Կոմիտեի կանոնադրության 
համաձայն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները` 

 1) գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ֆինանսավորման և գիտական 
ծրագրերի ու թեմաների հետ կապված Հայաuտանի Հանրապետության իրավական ակտերի 
նախագծերի մշակում. 

 2) գիտության բնագավառի կառուցվածքային բարեփոխումների ծրագրերի 
իրականացման կազմակերպում. 

 3) միջպետական համագործակցության շրջանակներում գիտատեխնիկական 
ծրագրերի մշակում ու դրանց իրականացման կազմակերպում. 

4) գիտական և գիտատեխնիկական ներուժի կառուցվածքի բարելավման ու 
օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ծրագրերի իրականացման կազմակերպում. 

5) գիտական կադրերի պատրաստման նպատակով ուսումնասիրությունների 
իրականացում և պետական պատվերի ձևավորման վերաբերյալ առաջարկությունների 
ներկայացում. 

6) մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի 
մշակմանը. 

7) գիտության, կրթության և արտադրության ինտեգրմանն ուղղված գիտական և 
գիտատեխնիկական գործունեության իրականացման կազմակերպում. 

8) գիտության բնագավառի հարցերի վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի 
(համաձայնագրերի) մշակմանն ու քննարկմանը սահմանված կարգով մաuնակցություն. 

9) Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների հայ 
գիտնականների ներուժի համախմբմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում. 

10) oրենքով և այլ իրավական ակտերով uահմանված կարգով համապատաuխան 
վարչական, վիճակագրական հաշվետվությունների (հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն) 
ներդրում. 

11) Հայաuտանի Հանրապետության oրենքներով և Հայաuտանի Հանրապետության 
կառավարության որոշումներով uահմանված այլ լիազորությունների իրականացում: 

9. Վարչությունը կազմված է վարչության պետից, բաժնի պետերից և մասնագետներից:  
10. Վարչության կառուցվածքում ներառված են հետևյալ բաժինները` 

1) գիտական ծրագրերի իրականացման աջակցության բաժին. 



 

2) գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժին. 
3) միջազգային համագործակցության  բաժին: 

11. Գիտական ծրագրերի իրականացման աջակցության բաժնի գործառույթներն են` 
1) գիտության բնագավառի վերաբերյալ ՀՀ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում. 
2) գիտության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության պետական 

քաղաքականության իրականացում. 
3) գիտության բնագավառի կառուցվածքային բարեփոխումների ծրագրերի 

իրականացում. 
4) գիտության համակարգի գործունեության որակի և արդյունավետության մոնիթորինգ. 
5) գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային, պայմանագրային 

(թեմատիկ), նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման հետ կապված բյուջետային 
գործընթացների իրականացում. 

6) գիտական կադրերի պատրաստման նպատակով ուսումնասիրությունների 
իրականացում և պետական պատվերի ձևավորման վերաբերյալ առաջարկությունների 
ներկայացում. 

7) Կոմիտեի իրավասության սահմաններում և Վարչության գործառույթների 
շրջանակներում՝ մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 
նախագծի մշակմանը: 

8) բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի 
նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի 
նախապատրաստում, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և 
ուղեցույցերի մշակում. 

9) բաժնի լիազորությունների շրջանակներում տեղեկանքների, հաշվետվությունների, 
զեկուցագրերի և այլ գրությունների նախապատրաստում: 

12. Գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժնի գործառույթներն են` 
1) Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների հայ 

գիտնականների ներուժի համախմբմանն ուղղված ծրագրերի մշակում և իրականացում. 
2) գիտության համակարգի գործունեության որակի և արդյունավետության 

վերլուծություն. 
3) գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային, պայմանագրային 

(թեմատիկ), նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման հետ կապված հայտերի և 
հաշվետվությունների գիտական փորձաքննության կազմակերպում. 

4) ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների համար ընդունելի 
գիտական պարբերականների արդիականացման ծրագրերի իրականացում.  

5) միջազգային ինդեքսավորված ամսագրերում գիտական հրապարակումների 
խրախուսման մեխանիզմների մշակում և ներդրում. 

6) բաժնի լիազորությունների շրջանակներում տեղեկանքների, հաշվետվությունների,  
զեկուցագրերի և այլ գրությունների նախապատրաստում: 

13. Միջազգային համագործակցության  բաժնի գործառույթներն են` 
1) միջպետական համագործակցության շրջանակներում գիտատեխնիկական ծրագրերի 

մշակում ու դրանց իրականացման կազմակերպում. 
2) գիտության բնագավառի հարցերի վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի 

(համաձայնագրերի) մշակմանն ու քննարկմանը սահմանված կարգով մաuնակցություն. 



 

3) միջազգային պայմանագրերի և համաձայնագրերի շրջանակներում իրականացվող 
մրցույթների կազմակերպում և իրակացվող ծրագրերի համակարգում. 

4) Նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի արտասահմանյան այցելությունների և 
օտարերկրյա համապատասխան կառույցների ու միջազգային կազմակերպությունների 
ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների կազմակերպում. 

5) բաժնի լիազորությունների շրջանակներում տեղեկանքների, հաշվետվությունների, 
զեկուցագրերի և այլ գրությունների նախապատրաստում: 
 

 
IV. ՎԱՐՉՈւԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄԸ, 

ՂԵԿԱՎԱՐՈւՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈւՄԸ 
 

14. Վարչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Աշխատակազմի 
հաստիքացուցակով նախատեսված կազմով: Վարչության պետը, բաժնի պետերը և 
մասնագետները քաղաքացիական ծառայողներ են: 

15. Վարչության պետը հաշվետու է Նախագահին և Աշխատակազմի ղեկավարին: 
16. Վարչության գործունեությունը համակարգում և վերահսկում է Աշխատակազմի 

ղեկավարը: 
17. Վարչության ընթացիկ գործունեությունը կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում, 

ղեկավարում և վերահսկում է Վարչության պետը: 
18. Վարչության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, 
Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, 
Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության և Հայաuտանի Հանրապետության 
վարչապետի որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 
նախարարության ու Կոմիտեի կանոնադրություններով, Հայաստանի Հանրապետության 
կրթության և գիտության նախարարի, Կոմիտեի նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի 
հրամաններով, սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև` Վարչության լիազորությունների հետ 
կապված այլ իրավական ակտերով: 

19. Վարչության պետն ապահովում է Վարչությանը վերապահված գործառույթների 
իրականացումը և պատասխանատու է Վարչության առջև դրված խնդիրների իրականացման, 
լիազորված ոլորտներում քաղաքականության մշակման, տիրող իրավիճակի և հեռանկարային 
զարգացման ապահովման համար: 

20. Վարչության պետը՝ 
1) կազմակերպում է. 

ա. գիտության բնագավառում Հայաuտանի Հանրապետության պետական 
քաղաքականության, գիտության բնագավառի կառուցվածքային բարեփոխումների ծրագրերի, 
գիտության բնագավառի առաջանցիկ զարգացման ապահովմանն ուղղված  ծրագրերի, 
գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային, պայմանագրային (թեմատիկ), 
նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման հետ կապված բյուջետային գործընթացների 
իրականացման աշխատանքները, 

բ. գիտության համակարգի գործունեության որակի և արդյունավետության 
վերլուծության, Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների հայ 
գիտնականների ներուժի համախմբմանն ուղղված ծրագրերի իրականացումը, 



 

գ. միջպետական համագործակցության շրջանակներում գիտատեխնիկական 
ծրագրերի մշակման ու դրանց իրականացման, գիտության բնագավառի հարցերի վերաբերյալ 
միջազգային պայմանագրերի (համաձայնագրերի) մշակմանն ու քննարկմանը սահմանված 
կարգով մաuնակցության, միջազգային պայմանագրերի և համաձայնագրերի շրջանակներում 
իրականացվող մրցույթների կազմակերպման և իրակացվող ծրագրերի համակարգման 
աշխատանքները. 

2) կատարում է Կոմիտեի կողմից վարվող քաղաքականության մասով՝ Նախագահի, իսկ 
քաղաքացիական ծառայության ղեկավարման և կազմակերպման մասով՝ Աշխատակազմի 
ղեկավարի հանձնարարականները. 

3) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի պահանջները, 
իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ 
վերազանցելու, ինչպես նաև Վարչության առջև դրված խնդիրները և տրված 
հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

21. Բաժնի պետը 
1) կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում, ղեկավարում և վերահսկում է բաժնի 

ընթացիկ գործունեությունը. 
2) կատարում է Վարչության պետի հանձնարարականները. 
3) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի պահանջները, 

իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ 
վերազանցելու, ինչպես նաև բաժնի առջև դրված խնդիրները և տրված հանձնարարականները 
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

22. Վարչության պետի, բաժնի պետերի և մասնագետների աշխատանքի կազմակերպման 
և ղեկավարման պատասխանատվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, 
շփումների և ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և դրանց ստեղծագործական 
լուծման, գիտելիքների և հմտությունների, իրավունքների և պարտականությունների, 
քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանի հետ կապված դրույթները սահմանվում են 
նրանց կողմից զբաղեցվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերով: 

23. Վարչության պետը, բաժնի պետերը և մասնագետները պարտավոր են ենթարկվել 
սույն կանոնադրության և Կոմիտեի «Աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնների» 
դրույթներին: 
 
 



 

Հավելված 2 
Հայաստանի Հանրապետության 

կրթության և գիտության նախարարության 
գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 

2012 թ. հոկտեմբերի 29-ի N 33-Լ հրամանի 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈւԹՅՈւՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈւԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅԱՆ ԳԻՏՈւԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈւԹՅԱՆ 

I. ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ 

1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության 
պետական կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) աշխատակազմի (այսուհետ՝ Աշխատակազմ) 
գիտական քաղաքականության վարչությունը (այսուհետ՝ Վարչություն) Աշխատակազմի 
կառուցվածքային ստորաբաժանում է: 

2. Վարչությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը դադարեցվում 
է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

3. Վարչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությանը, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, Հայաuտանի 
Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերին, կարգադրություններին, Հայաuտանի 
Հանրապետության կառավարության և Հայաuտանի Հանրապետության վարչապետի 
որոշումներին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության ու 
Կոմիտեի կանոնադրություններին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 
նախարարի, Կոմիտեի նախագահի (այսուհետ՝ Նախագահ) և Աշխատակազմի ղեկավարի 
հրամաններին, սույն կանոնադրությանը, ինչպես նաև` Վարչության լիազորությունների հետ 
կապված այլ իրավական ակտերին համապատասխան: 

4. Վարչության կանոնադրությունը հաստատում (փոփոխում) է Նախագահը: 
5. Վարչությունը ղեկավարում է Վարչության պետը, ով պաշտոնի նշանակվում և 

ազատվում է Հայաստանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով: 

II. ՎԱՐՉՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ Ու ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

6. Վարչության նպատակներն են՝ 
1) գիտության բնագավառի առաջանցիկ զարգացման ապահովմանն ուղղված 

ծրագրերի մշակումը. 
2) հանրապետության գիտական և գիտատեխնիկական ներուժի զարգացման, 

գիտական ու գիտատեխնիկական կադրերի պատրաստման արդյունավետ համակարգի 
ձևավորման նպաստմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը. 

3) գիտության, կրթության և արտադրության ինտեգրման նպաստմանն ուղղված 
ծրագրերի մշակումը: 

7. Վարչության խնդիրներն են` 



 

1) գիտական և գիտատեխնիկական քաղաքականության մշակումը. 
2) գիտական և գիտատեխնիկական կադրերի պատրաuտման ժամանակակից 

համակարգի ձևավորման ծրագրերի մշակումը. 
3) գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բնագավառի ժամանակակից 

ենթակառուցվածքի ու տեղեկատվական համակարգի ձևավորման ծրագրերի մշակումը. 
4) գիտության բնագավառի հայեցակարգերի, ռազմավարությունների, զարգացման 

միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերի մշակումը. 
5) գիտական և (կամ) գիտատեխնիկական արդյունքի առևտրայնացմանը և 

տնտեսության մեջ ներդրման աջակցության ծրագրերի մշակումը: 

III. ՎԱՐՉՈւԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈւՅԹՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌՈւՑՎԱԾՔԸ 

8. Վարչությունն իր նպատակների ու խնդիրների իրագործման համար Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և Կոմիտեի կանոնադրության 
համաձայն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝ 

1) գիտության բնագավառում Հայաuտանի Հանրապետության պետական 
քաղաքականության ու գիտության բնագավառի վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության 
իրավական ակտերի նախագծերի մշակում. 

2) գիտության բնագավառի կառուցվածքային բարեփոխումների ծրագրերի մշակում. 
3) գիտության զարգացման հեռանկարային ու նպատակային ծրագրերի մշակում. 
4) գիտական և գիտատեխնիկական ներուժի կառուցվածքի բարելավման ու 

օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ծրագրերի մշակում, գիտական կադրերի 
պատրաստման նպատակով ուսումնասիրությունների իրականացում. 

5) գիտության և տեխնիկայի զարգացման գերակայությունների վերաբերյալ 
առաջարկությունների մշակում. 

6) մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի 
մշակմանը. 

7) գիտության, կրթության և արտադրության ինտեգրմանն ուղղված տվյալների 
ուսումնասիրություն, վերլուծություն և ծրագրերի մշակում. 

8) Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների հայ 
գիտնականների ներուժի համախմբմանն ուղղված ծրագրերի մշակում. 

9) օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով համապատասխան 
վարչական, վիճակագրական հաշվետվությունների (հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն) 
ներդրում և, դրանց միջոցով հավաքագրված տվյալների ու տեղեկությունների հիման վրա, 
սահմանված կարգով վարչական վիճակագրական ռեգիստրների վարում. 

10) Հայաuտանի Հանրապետության oրենքներով և Հայաuտանի Հանրապետության 
կառավարության որոշումներով uահմանված այլ լիազորությունների իրականացում: 

9. Վարչությունը կազմված է Վարչության պետից, բաժնի պետերից և մասնագետներից: 
10. Վարչության կառուցվածքում գործում են հետևյալ բաժինները՝ 

1) գիտական քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժին. 
2) գիտական արդյունքի առևտրայնացման և ինովացիոն ծրագրերի բաժին. 
3) գիտական տեղեկատվության և վերլուծության բաժին: 

11. Գիտական քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժնի գործառույթներն են՝ 



 

1) գիտության բնագավառում Հայաuտանի Հանրապետության պետական 
քաղաքականության ու գիտության բնագավառի վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության 
իրավական ակտերի նախագծերի մշակում. 

2) գիտության բնագավառի կառուցվածքային բարեփոխումների ծրագրերի մշակում. 
3) գիտության զարգացման հեռանկարային ու նպատակային ծրագրերի մշակում. 
4) գիտության և տեխնիկայի զարգացման գերակայությունների վերաբերյալ 

առաջարկությունների մշակում և դրանք սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության հաստատմանը ներկայացում. 

5) գիտական և գիտատեխնիկական ներուժի կառուցվածքի բարելավման ու 
օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ծրագրերի մշակում. 

6) գիտության, կրթության և արտադրության ինտեգրմանն ուղղված ծրագրերի մշակում. 
7) գիտական ու գիտատեխնիկական կադրերի պատրաuտման ժամանակակից 

համակարգի ձևավորման ծրագրի մշակում. 
8) մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի 

մշակմանը. 
9) բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի 

նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի 
նախապատրաստում, ինչպես նաև` դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և 
ուղեցույցերի մշակում. 

10) բաժնի լիազորությունների շրջանակներում առաջարկությունների, տեղեկանքների, 
հաշվետվությունների, միջնորդագրերի, զեկուցագրերի և այլ գրությունների 
նախապատրաստում. 

12. Գիտական արդյունքի առևտրայնացման և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի 
գործառույթներն են՝ 

1) կիրառական ուղղվածության գիտահետազոտական, գիտատեխնոլոգիական 
աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը նպաստող ծրագրերի մշակում. 

2) գիտական հետազոտությունների ու մշակումների արդյունքների առևտրայնացման ու 
տնտեսության մեջ ներդրման մեխանիզմների մշակում. 

3) գիտական կամ գիտատեխնիկական  կազմակերպություններում ինովացիոն 
ենթակառուցվածքների կազմավորման ծրագրերի մշակում. 

4) տնտեսություն-գիտություն և գիտություն-համալսարաններ կապերի ընդլայնման 
նպատակով ինովացիոն կառույցների գործունեության մեջ գիտական և համալսարանական 
ներուժի ներգրավման ծրագրերի մշակում. 

5) գիտական և տեխնոլոգիական մշակումների ոչ պետական հատվածի պատվերի 
ձևավորման մեխանիզմների մշակում. 

6) առևտրայնացման ներուժ ունեցող հետազոտությունների և մշակումների վերաբերյալ 
տվյալների հավաքագրում, համապատասխան շտեմարանի ստեղծում և վարում.  

7) ինովացիոն քաղաքականության բնագավառում միջազգային համագործակցության 
ծրագրերի մշակման ու իրականացման կազմակերպմանը մասնակցություն. 

8) ինովացիոն բնագավառի համար անհրաժեշտ մասնագետների պատրաստման ու 
վերապատրաստման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում. 

9) բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի 
նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի 



 

նախապատրաստում, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և 
ուղեցույցերի մշակում. 

10) բաժնի լիազորությունների շրջանակներում առաջարկությունների, տեղեկանքների, 
հաշվետվությունների, միջնորդագրերի, զեկուցագրերի և այլ գրությունների 
նախապատրաստում. 

13. Գիտական տեղեկատվության և վերլուծության բաժնի գործառույթներն են՝ 
1) գիտության բնագավառի կառուցվածքային բարեփոխումների ծրագրերի մշակման 

համար տեղեկատվության հավաքագրում և վերլուծություն. 
2) գիտության զարգացման հեռանկարային ու նպատակային ծրագրերի մշակման 

համար տեղեկատվության հավաքագրում և վերլուծություն. 
3) գիտության և տեխնիկայի զարգացման գերակայությունների վերաբերյալ 

առաջարկությունների մշակման համար տեղեկատվության հավաքագրում և վերլուծություն. 
4) գիտական և գիտատեխնիկական ներուժի կառուցվածքի բարելավման ու 

օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ծրագրերի մշակման համար 
տեղեկատվության հավաքագրում և վերլուծություն, գիտական կադրերի պատրաստման 
նպատակով ուսումնասիրությունների իրականացում. 

5) օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով համապատասխան 
վարչական, վիճակագրական հաշվետվությունների (հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն) 
ներդրում և, դրանց միջոցով հավաքագրված տվյալների ու տեղեկությունների հիման վրա, 
սահմանված կարգով վարչական վիճակագրական ռեգիստրների վարում. 

6) Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների հայ 
գիտնականների ներուժի համախմբմանն ուղղված ծրագրերի մշակման համար անհրաժեշտ 
տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն, համապատասխան շտեմարանի ստեղծում և 
վարում. 

7) գիտության, կրթության և արտադրության ինտեգրմանն ուղղված ծրագրերի մշակման 
համար տվյալների ուսոումնասիրություն և վերլուծություն. 

8) Կոմիտեի իրավասության սահմաններում և Վարչության գործառույթների 
շրջանակներում՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի մշակման 
համար տեղեկատվության տրամադրում. 

9) բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի 
նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի 
նախապատրաստում, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և 
ուղեցույցերի մշակում. 

10) բաժնի լիազորությունների շրջանակներում առաջարկությունների, տեղեկանքների, 
հաշվետվությունների, միջնորդագրերի, զեկուցագրերի և այլ գրությունների 
նախապատրաստում: 

IV. ՎԱՐՉՈւԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄԸ, 
ՂԵԿԱՎԱՐՈւՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈւՄԸ 

14. Վարչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Աշխատակազմի 
հաստիքացուցակով նախատեսված կազմով: Վարչության պետը, բաժնի պետերը և 
մասնագետները քաղաքացիական ծառայողներ են: 

15. Վարչության պետը հաշվետու է Նախագահին և Աշխատակազմի ղեկավարին: 



 

16. Վարչության գործունեությունը համակարգում և վերահսկում է Աշխատակազմի 
ղեկավարը: 

17. Վարչության ընթացիկ գործունեությունը կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում, 
ղեկավարում և վերահսկում է Վարչության պետը: 

18.Վարչության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, 
Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, 
Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության և Հայաuտանի Հանրապետության 
վարչապետի որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 
նախարարության ու Կոմիտեի կանոնադրություններով, Հայաստանի Հանրապետության 
կրթության և գիտության նախարարի, Կոմիտեի նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի 
հրամաններով, սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև` Վարչության լիազորությունների հետ 
կապված այլ իրավական ակտերով: 

19. Վարչության պետն ապահովում է Վարչությանը վերապահված գործառույթների 
իրականացումը և պատասխանատու է Վարչության առջև դրված խնդիրների իրականացման, 
լիազորված ոլորտներում քաղաքականության մշակման, տիրող իրավիճակի և հեռանկարային 
զարգացման ապահովման համար: 

20. Վարչության պետը՝ 
1) կազմակերպում է. 

ա. գիտության բնագավառում Հայաuտանի Հանրապետության պետական 
քաղաքականության, գիտության բնագավառի կառուցվածքային բարեփոխումների և 
առաջանցիկ զարգացման ապահովմանն ուղղված առաջարկությունների, իրավական ակտերի 
նախագծերի մշակման աշխատանքները, 

բ. գիտական և (կամ) գիտատեխնիկական արդյունքի առևտրայնացման և 
տնտեսության մեջ ներդրմանն ուղղված ծրագրերի մշակման աշխատանքները, 

գ. գիտության բնագավառին վերաբերող տեղեկատվության հավաքագրման և 
վերլուծության աշխատանքները. 

2) կատարում է Կոմիտեի կողմից վարվող քաղաքականության մասով՝ Նախագահի, իսկ 
քաղաքացիական ծառայության ղեկավարման և կազմակերպման մասով՝ Աշխատակազմի 
ղեկավարի հանձնարարականները. 

3) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի պահանջները, 
իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ 
վերազանցելու, ինչպես նաև` Վարչության առջև դրված խնդիրները և տրված 
հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

21. Բաժնի պետը՝ 
1) կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում, ղեկավարում և վերահսկում է բաժնի 

ընթացիկ գործունեությունը. 
2) կատարում է Վարչության պետի հանձնարարականները. 
3) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի պահանջները, 

իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ 
վերազանցելու, ինչպես նաև` բաժնի առջև դրված խնդիրները և տրված հանձնարարականները 
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

22. Վարչության պետի, բաժնի պետերի և մասնագետների աշխատանքի կազմակերպման 
և ղեկավարման պատասխանատվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, 



 

շփումների և ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և դրանց ստեղծագործական 
լուծման, գիտելիքների և հմտությունների, իրավունքների և պարտականությունների, 
քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանի հետ կապված դրույթները սահմանվում են 
նրանց կողմից զբաղեցվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերով: 

23. Վարչության պետը, բաժնի պետերը և մասնագետները պարտավոր են ենթարկվել 
սույն կանոնադրության և Կոմիտեի «Աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնների» 
դրույթներին:  

 



 

Հավելված 3 
Հայաստանի Հանրապետության 

կրթության և գիտության նախարարության 
գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 
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Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ու Թ Յ Ու Ն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈւԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅԱՆ ԳԻՏՈւԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺՆԻ 

I. ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ 

1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության 
պետական կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) աշխատակազմի (այսուհետ՝ Աշխատակազմ) 
ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժինը (այսուհետ` Բաժին) 
Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում է: 

2. Բաժինը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը դադարեցվում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

3. Բաժինն իր գործունեությունը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությանը, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերին, կարգադրություններին, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 
որոշումներին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության ու 
Կոմիտեի կանոնադրություններին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 
նախարարի, Կոմիտեի նախագահի (այսուհետ` Նախագահ) և Աշխատակազմի ղեկավարի 
հրամաններին, սույն կանոնադրությանը, ինչպես նաև` Բաժնի լիազորությունների հետ կապված 
այլ իրավական ակտերին համապատասխան: 

4. Բաժնի կանոնադրությունը հաստատում (փոփոխում) է Նախագահը:  
5. Բաժինը ղեկավարում է բաժնի պետը, ով պաշտոնի նշանակվում և ազատվում է 

Հայաստանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով: 

II. ԲԱԺՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ Ու ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

6. Բաժնի նպատակն է Հայաuտանի Հանրապետության oրենքներով, այլ իրավական 
ակտերով իրեն վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացումը: 

7. Բաժնի խնդիրն է Կոմիտեի և գիտության ոլորտի բյուջետային գործընթացի 
իրականացումը: 

III. ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈւՅԹՆԵՐԸ 

8. Բաժինն իր նպատակների ու խնդիրների իրագործման համար Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և Կոմիտեի կանոնադրության 
համաձայն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները` 



 

1) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Կոմիտեի հաշվապահական հաշվառման 
վարում. 

2) ֆինանսական, հարկային, պարտադիր վճարների և վիճակագրական 
հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում համապատասխան մարմիններ. 

3) գանձապետական համակարգի միջոցով գիտական և գիտատեխնիկական 
կազմակերպությունների տարբեր ծրագրերով ֆինանսավորման իրականացում. 

4) ամսեկան, եռամսյակային և տարեկան կտրվածքով ֆինանսական 
հաշվետվությունների ընդունում և հանձնում. 

5) Կոմիտեի կառավարման ապարատի և գիտության ոլորտի միջնաժամկետ ծախսերի 
ծրագրերի և պետական բյուջեի ամենամյա նախագծերի կազմման աշխատանքներին 
մասնակցություն. 

6) գնումների գործընթացի իրականացում. 
7) գիտության ոլորտի բազային, պայմանագրային (թեմատիկ), նպատակային-

ծրագրային ամենամյա և ամենամսյա ֆինանսավորման համակարգում: 

IV. ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄԸ, 
ՂԵԿԱՎԱՐՈւՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈւՄԸ 

9. Բաժինն իր գործունեությունն իրականացնում է Աշխատակազմի հաստիքացուցակով 
նախատեսված կազմով: Բաժնի պետը և մասնագետները քաղաքացիական ծառայողներ են: 

10. Բաժնի գործունեությունը համակարգում և վերահսկում է Աշխատակազմի ղեկավարը: 
11. Բաժնի ընթացիկ գործունեությունը կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում, 

ղեկավարում և վերահսկում է Բաժնի պետը: 
12. Բաժնի պետը իրականացնում է Բաժնին վերապահված գործառույթները և 

պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում քաղաքականության մշակման ու 
իրականացման, տիրող իրավիճակի և հեռանկարային զարգացման ապահովման համար: 

13. Բաժնի պետը՝ 
1) կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում, ղեկավարում և վերահսկում է Բաժնի 

ընթացիկ գործունեությունը. 
2) կատարում է Կոմիտեի կողմից վարվող քաղաքականության մասով` Նախագահի, իսկ 

քաղաքացիական ծառայության ղեկավարման և կազմակերպման մասով` Աշխատակազմի 
ղեկավարի հանձնարարականները. 

3) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի պահանջները, 
իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ 
վերազանցելու, ինչպես նաև Բաժնի առջև դրված խնդիրները և տրված հանձնարարականները 
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

14. Բաժնի պետի և մասնագետների աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման 
պատասխանատվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփումների և 
ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և դրանց ստեղծագործական լուծման, 
գիտելիքների և հմտությունների, իրավունքների և պարտականությունների, քաղաքացիական 
ծառայության դասային աստիճանի հետ կապված դրույթները սահմանվում են նրանց կողմից 
զբաղեցվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերով: 

15. Բաժնի պետը և մասնագետները պարտավոր են ենթարկվել սույն կանոնադրության և 
Կոմիտեի «Աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնների» դրույթներին: 



 

Հավելված 4 
Հայաստանի Հանրապետության 

կրթության և գիտության նախարարության 
գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 
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Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ու Թ Յ Ու Ն 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈւԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅԱՆ ԳԻՏՈւԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈւԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺՆԻ 

I. ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ 

1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության 
պետական կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) աշխատակազմի (այսուհետ՝ Աշխատակազմ) 
տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը (այսուհետ՝ Բաժին) 
Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում է: 

2. Բաժինը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը դադարեցվում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

3. Բաժինն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությանը, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, Հայաuտանի 
Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերին, կարգադրություններին, Հայաuտանի 
Հանրապետության կառավարության և Հայաuտանի Հանրապետության վարչապետի 
որոշումներին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության ու 
Կոմիտեի կանոնադրություններին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 
նախարարի, Կոմիտեի նախագահի (այսուհետ՝ Նախագահ) և Աշխատակազմի ղեկավարի 
հրամաններին, սույն կանոնադրությանը, ինչպես նաև՝ Բաժնի լիազորությունների հետ կապված 
այլ իրավական ակտերին համապատասխան: 

4. Բաժնի կանոնադրությունը հաստատում (փոփոխում) է Նախագահը:  
5. Բաժինը ղեկավարում է Բաժնի պետը, ով պաշտոնի նշանակվում և ազատվում է 

Հայաստանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով: 

II. ԲԱԺՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ Ու ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

6. Բաժնի նպատակներն ու խնդիրներն են`  
1) Կոմիտեի տեղեկատվական քաղաքականության կազմակերպումը և իրականացումը. 
2) Կոմիտեի, դրա առանձին uտորաբաժանումների, Նախագահի, այլ պաշտոնատար 

անձանց գործունեության վերաբերյալ հաuարակության իրազեկումը` մամուլի 
հաղորդագրություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, տեuա-ֆոտոնյութեր և այլ 
տեղեկատվական նյութեր պատրաuտելու և տարածելու միջոցով. 

3) Նախագահի, այլ պաշտոնատար անձանց ու զանգվածային լրատվության միջոցների 
միջև համագործակցության ապահովումը, հայտարարությունների, հարցազրույցների, մամուլի 
աuուլիuների, ճեպազրույցների կազմակերպումը և անցկացումը, Կոմիտեի աշխատանքների 
մաuին տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով զանգվածային լրատվության միջոցների և 



 

այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ աշխատանքային հանդիպումների 
կազմակերպումը և անցկացումը. 

4) հաuարակական միավորումների և այլ կազմակերպությունների հետ 
համագործակցության ապահովումը, համատեղ աշխատանքային միջոցառումների 
պլանավորումը և իրականացումը, դրանց լուuաբանման համատեղ կազմակերպումը, 
տեղեկատվության փոխանակումը. 

5) Նախագահի կամ նրա հանձնարարությամբ այլ պաշտոնատար անձանց համար 
զանգվածային լրատվության միջոցներում տեղ գտած հաղորդագրությունների, 
հրապարակումների տեuությունների, այլ տեղեկանքների, վերլուծական նյութերի 
պատրաuտումը. 

6) Նախագահի մաuնակցությամբ անցկացվող միջոցառումների պլանավորմանը 
մաuնակցությունը. 

7) Կոմիտեի գործունեության ոլորտին առնչվող զանգվածային լրատվության 
միջոցներով հրապարակված նյութերի ուuումնաuիրությունը, վերլուծությունը և արխիվացումը: 

III. ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈւՅԹՆԵՐԸ 

7. Բաժինն իր նպատակների ու խնդիրների իրագործման համար Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և Կոմիտեի կանոնադրության 
համաձայն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները` 

1) կազմակերպում և անցկացնում է Նախագահի և Կոմիտեի այլ պաշտոնատար 
անձանց մամուլի աuուլիuներ, հարցազրույցներ, ճեպազրույցներ, հայտարարություններ` 
Կոմիտեի գործունեության ոլորտին առնչվող հաuարակական հետաքրքրություն ներկայացնող 
թեմաների վերաբերյալ, պատրաuտում է մամուլի հաղորդագրություններ, oրվա մամուլի 
տեuությունը. 

2) պատրաuտում և տարածում է մամուլի հաղորդագրություններ, իր իրավաuությունների 
շրջանակներում հանդեu է գալիu պարզաբանումներով ու հայտարարություններով. 

3) ծանուցում է Նախագահին և Կոմիտեի այլ պաշտոնատար անձանց` զանգվածային 
լրատվության միջոցներում տեղ գտած կարևոր նյութերի մաuին և, անհրաժեշտության դեպքում, 
ապահովում դրանց oպերատիվ արձագանքը. 

4) ներկայացնում է առաջարկություններ զանգվածային լրատվության միջոցներով 
ելույթներում, մշտական թեմատիկ խորագրերում, հեռուuտա-ռադիոհաղորդումներում Կոմիտեի 
պաշտոնատար անձանց մաuնակցության վերաբերյալ և ապահովում է դրանց կատարումը. 

5) կազմակերպում է աշխատանքային հանդիպումներ զանգվածային լրատվության 
միջոցների ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում` Նախագահի և Կոմիտեի այլ պաշտոնատար 
անձանց մաuնակցությամբ. 

6) Կոմիտեի գործունեության պատշաճ լուuաբանման կազմակերպման նպատակով 
Աշխատակազմի մյուu uտորաբաժանումներից uտանում է անհրաժեշտ տեղեկություններ և 
նյութեր, այդ թվում` մշակվող իրավական ակտերի նախագծերի պատճենները և, 
անհրաժեշտության դեպքում, կազմակերպում է դրանց լուuաբանումն ու հանրային քննարկումը. 

7) ամփոփում և վերլուծում է Կոմիտեի գործունեության ոլորտին առնչվող զանգվածային 
լրատվության միջոցների նյութերը. 



 

8) մաuնակցում է Կոմիտեում անցկացվող նիuտերին, խորհրդակցություններին, 
քննարկումներին, բանակցություններին, պաշտոնական և աշխատանքային այլ 
միջոցառումներին. 

9) uտեղծում է վերլուծական, վիճակագրական և այլ նյութերի համակարգված արխիվ, 
տեխնիկական հնարավորությունների առկայության դեպքում` պատրաuտում է 
հեռուuտաֆիլմեր, տեuանյութեր, թողարկում տեղեկագրեր. 

10) իրականացնում է Կոմիտեի ինտերնետային էջի տեղեկատվական uպաuարկումը. 
11) uահմանված կարգով կազմակերպում և անցկացնում է Կոմիտեում լրագրողների 

հավատարմագրումը. 
12) իր առջեւ դրված խնդիրները պատշաճ իրականացնելու համար համագործակցում է 

Կոմիտեի և այլ հանրապետական գործադիր մարմինների համապատաuխան 
uտորաբաժանումների հետ. 

13) իրականացնում է oրենքներով և այլ իրավական ակտերով իրեն վերապահված այլ 
գործառույթներ: 

IV. ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄԸ, 
ՂԵԿԱՎԱՐՈւՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈւՄԸ 

8. Բաժինն իր գործունեությունն իրականացնում է Աշխատակազմի հաստիքացուցակով 
նախատեսված կազմով: Բաժնի աշխատակիցները քաղաքացիական ծառայողներ են: 

9. Բաժնի գործունեությունը համակարգում և վերահսկում է Աշխատակազմի ղեկավարը: 
10. Բաժնի պետն ապահովում է Բաժնին վերապահված գործառույթների իրականացումը և 

պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում քաղաքականության մշակման ու 
իրականացման, տիրող իրավիճակի և հեռանկարային զարգացման ապահովման համար: 

11. Բաժնի պետը՝ 
1) կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում, ղեկավարում և վերահսկում է Բաժնի 

ընթացիկ գործունեությունը. 
2) կատարում է Կոմիտեի կողմից վարվող քաղաքականության մասով՝ Նախագահի, իսկ 

քաղաքացիական ծառայության ղեկավարման և կազմակերպման մասով՝ Աշխատակազմի 
ղեկավարի հանձնարարականները. 

3) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի պահանջները, 
իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ 
վերազանցելու, ինչպես նաև  Բաժնի առջև դրված խնդիրները և տրված հանձնարարականները 
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

12. Բաժնի աշխատակիցների աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման 
պատասխանատվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփումների և 
ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և դրանց ստեղծագործական լուծման, 
գիտելիքների և հմտությունների, իրավունքների և պարտականությունների, քաղաքացիական 
ծառայության դասային աստիճանի հետ կապված դրույթները սահմանվում են նրանց կողմից 
զբաղեցվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերով: 

13. Բաժնի աշխատակիցները  պարտավոր են ենթարկվել սույն կանոնադրության և 
Կոմիտեի «Աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնների» դրույթներին:  

 



 

Հավելված 5 
Հայաստանի Հանրապետության 

կրթության և գիտության նախարարության 
գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 

2012 թ. հոկտեմբերի 29-ի N 33-Լ հրամանի 

 
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈւԹՅՈւՆ 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈւԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅԱՆ ԳԻՏՈւԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ 

 
I. ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ 

1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության 
պետական կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) աշխատակազմի (այսուհետ՝ Աշխատակազմ) 
անձնակազմի կառավարման բաժինը (այսուհետ`Բաժին) Աշխատակազմի կառուցվածքային 
ստորաբաժանում է: 

2. Բաժինը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը դադարեցվում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

3. Բաժինն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությանը, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերին, կարգադրություններին, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության և վարչապետի որոշումներին, Հայաստանի 
Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության ու Կոմիտեի 
կանոնադրություններին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 
նախարարի, Կոմիտեի նախագահի (այսուհետ՝ Նախագահ) և Աշխատակազմի ղեկավարի 
հրամաններին, սույն կանոնադրությանը, ինչպես նաև՝ Բաժնի լիազորությունների հետ կապված 
այլ իրավական ակտերին համապատասխան: 

4. Բաժնի կանոնադրությունը հաստատում (փոփոխում) է Նախագահը: 
5. Բաժինը ղեկավարում է Բաժնի պետը, ով պաշտոնի նշանակվում և ազատվում է 

Հայաստանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով: 
6. Բաժինն  ունի իր անվանմամբ կնիք: 

II. ԲԱԺՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆԵՐՆ Ու ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

7. Բաժնի նպատակներն ու խնդիրներն են` 
1) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության և 

քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության 
նորմերի պահպանման ապահովումը. 

2) Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման գծով քաղաքականության կազմակերպումը և 
իրականացումը. 

3) անձնակազմի ուսուցման պլանավորումը և կազմակերպումը, աշխատողների 
պարբերական վերապատրաստման ապահովումը, աշխատակիցների որակավորման 
բարձրացման և աշխատանքային առաջխաղացման հետ կապված աշխատանքների 
ապահովումը. 



 

4) անձնակազմի կառավարման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ աշխատողներին 
իրազեկումը: 

III. ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈւՅԹՆԵՐԸ 

8. Բաժինն իր նպատակների ու խնդիրների իրագործման համար Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և Կոմիտեի կանոնադրության 
համաձայն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝ 

1) նախապատրաստում է Նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի` անձնակազմի 
կառավարման գծով հրամանների, աշխատանքային, այդ թվում՝ ժամկետային պայմանագրերի 
նախագծերը. 

2) իրականացնում է անձնակազմի կառավարման գծով Նախագահի և Աշխատակազմի 
ղեկավարի կողմից հաստատված հրամանների հաշվառման, իրազեկման, դրանց 
բնօրինակների պահպանության և առաքման աշխատանքները. 

3) իրականացնում է Նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի կողմից նշանակվող 
անձանց (այդ թվում՝ Կոմիտեի կառավարման ներքո գտնվող պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների ղեկավարների և այլն), ինչպես նաև Աշխատակազմում ժամկետային 
աշխատանքային պայմանագրով քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր 
պաշտոն զբաղեցնող անձանց անձնական գործերի վարման, հաշվառման, հանձնման-
ընդունման, պահպանման աշխատանքները. 

4) քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում իրականացնում է Աշխատակազմի 
քաղաքացիական ծառայողների գրանցամատյանային տվյալների հավաքագրման և դրանք 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ ներկայացնելու 
աշխատանքները. 

5) մասնակցում է Աշխատակազմի կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև  
քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկում փոփոխություններ կատարելու 
նախապատրաստման աշխատանքներին. 

6) Աշխատակազմի ստորաբաժանումների հետ համատեղ՝ նախապատրաստում է 
քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի, դրանցում փոփոխություններ 
կատարելու նախագծեր և դրանք ներկայացնում Աշխատակազմի ղեկավարին. 

7) քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է Աշխատակազմի առաջատար  թափուր 
պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների նախապատրաստական 
աշխատանքները. 

8) քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է Աշխատակազմի առաջատար և 
կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման 
նախապատրաստական աշխատանքները, ինչպես նաև իրականացնում է բարձրագույն և 
գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման 
փաթեթները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 
ներկայացնելու աշխատանքները. 

9) ապահովում է Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն 
զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների և քաղաքացիական ծառայողների 



 

ատեստավորման` Կոմիտեի իրավասությունը սահմանող Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրության բնագավառի հարցաշարերի մշակման և հրապարակման աշխատանքները. 

10) կազմում է Աշխատակազմի տվյալ տարվա ընթացքում հերթական, ինչպես նաև 
արտահերթ ատեստավորման ենթակա քաղաքացիական ծառայողների ցանկերը և դրանք 
ներկայացնում Աշխատակազմի ղեկավարին. 

11) քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է Աշխատակազմի քաղաքացիական 
ծառայողների վերապատրաստման կազմակերպման աշխատանքները. 

12) հաշվառում է Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների կողմից իրենց 
կատարած աշխատանքների մասին ներկայացրած աշխատանքային ծրագրերի կիսամյակային 
հաշվետվությունները՝ անմիջական ղեկավարների եզրակացություններով, ինչպես նաև, 
Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ, ուսումնասիրում է դրանք և ներկայացնում 
համապատասխան առաջարկություններ. 

13) ապահովում է Աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված գործընթացների 
(քաղաքացիական ծառայության թափուր և ժամանակավոր թափուր պաշտոնի մասին 
տեղեկացնելու, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնում նշանակելու, այդ թվում՝ 
արտամրցութային կարգով, քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճան շնորհելու, 
կարգապահական տույժեր կիրառելու, ժամկետային աշխատանքային պայմանագրեր կնքելու, 
քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն ժամկետի, 
քաղաքացիական ծառայության պաշտոնից ազատելու և այլն) ժամկետների պահպանման 
աշխատանքները. 

14) իրականացնում է հսկողություն Աշխատակազմի աշխատողների աշխատանքային 
կարգապահության նկատմամբ. 

15) ապահովում է Կոմիտեի աշխատողների զինապարտության հաշվառումը, 
ամրագրումը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
զինապարտների գրանցամատյանի վարումը. 

16) իրականացնում է Աշխատակազմի աշխատողների սոցիալական քարտերի 
համակարգի հետ կապված աշխատանքները. 

17) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 
ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի պետական տեսչություն 
ներկայացնելու համար նախապատրաստում է Աշխատակազմի աշխատողների մասին 
հաշվետվությունները. 

18) ապահովում է Նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի կողմից նշանակվող 
անձանց (այդ թվում՝ Կոմիտեի կառավարման ներքո գտնվող պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների ղեկավարների և այլն) արձակուրդների ժամանակացույցը կազմելու 
աշխատանքները. 

19) իրականացնում է Աշխատակազմի աշխատողների աշխատաժամանակի հաշվարկի 
տեղեկագրերի վարման աշխատանքները. 

20) ապահովում է Կոմիտեում ուսումնական հաստատությունների ուսանողների 
պրակտիկայի կազմակերպումը. 

21) անձնակազմի կառավարման հարցերով մեթոդական օժանդակություն է 
տրամադրում Կոմիտեի կառավարման ներքո գտնվող պետական ոչ առևտրային և այլ 
կազմակերպություններին. 



 

22) ապահովում է Աշխատակազմի աշխատողների ծառայողական վկայականների  
տրամադրումը. 

23) իրականացնում է Աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման հարցերով 
բողոքների, դիմումների և առաջարկությունների ուսումնասիրություն, վերլուծություն և դրանց 
վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնում Աշխատակազմի ղեկավարին. 

24) իրականացնում է Աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման գործառույթների 
ուսումնասիրության, վերլուծական, վիճակագրական աշխատանքները և համապատասխան 
առաջարկություններ ներկայացնում Աշխատակազմի ղեկավարին. 

25) Նախագահին, Աշխատակազմի ղեկավարին և Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական ծառայության խորհրդին տրամադրում է քաղաքացիական ծառայության 
մասով անհրաժեշտ տեղեկատվություն, այդ թվում՝ տեղեկատվավերլուծական համակարգչային 
ծրագրերի միջոցով. 

26) իրականացնում է իրավական ակտերով սահմանված՝ անձնակազմի կառավարման 
հետ կապված այլ գործառույթներ: 

IV. ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄԸ, 
ՂԵԿԱՎԱՐՈւՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈւՄԸ 

9. Բաժինն իր գործունեությունն իրականացնում է Աշխատակազմի հաստիքացուցակով 
նախատեսված կազմով: Բաժնի պետը և աշխատողը քաղաքացիական ծառայողներ են: 

10. Բաժնի գործունեությունը համակարգում և վերահսկում է Աշխատակազմի ղեկավարը: 
11. Բաժնի պետն իրականացնում է Բաժնին վերապահված գործառույթները և 

պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում քաղաքականության մշակման ու 
իրականացման, տիրող իրավիճակի և հեռանկարային զարգացման ապահովման համար: 

12. Բաժնի պետը՝ 
1) կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում, ղեկավարում և վերահսկում է Բաժնի 

ընթացիկ գործունեությունը. 
2) կատարում է Կոմիտեի կողմից վարվող քաղաքականության մասով՝ Նախագահի, իսկ 

քաղաքացիական ծառայության ղեկավարման և կազմակերպման մասով՝ Աշխատակազմի 
ղեկավարի հանձնարարականները. 

3) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի պահանջները, 
իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ 
վերազանցելու, ինչպես նաև Բաժնի առջև դրված խնդիրները և տրված հանձնարարականները 
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

13. Բաժնի պետի և աշխատողի աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման 
պատասխանատվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփումների և 
ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և դրանց ստեղծագործական լուծման, 
գիտելիքների և հմտությունների, իրավունքների և պարտականությունների, քաղաքացիական 
ծառայության դասային աստիճանի հետ կապված դրույթները սահմանվում են նրանց կողմից 
զբաղեցվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերով: 

14. Բաժնի պետը և աշխատողը  պարտավոր են ենթարկվել սույն կանոնադրության և 
Կոմիտեի «Աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնների» դրույթներին: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈւԹՅԱՆ  
ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅԱՆ ԳԻՏՈւԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈւՂԱՐՈւԹՅԱՆ 

I. ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ 

1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության 
պետական կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) աշխատակազմի (այսուհետ` Աշխատակազմ) 
քարտուղարությունը (այսուհետ` Քարտուղարություն) Աշխատակազմի կառուցվածքային 
ստորաբաժանում է: 

2. Քարտուղարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը 
դադարեցվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

3. Քարտուղարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությանը, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերին, կարգադրություններին, 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության 
վարչապետի որոշումներին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 
նախարարության ու Կոմիտեի կանոնադրություններին, Հայաստանի Հանրապետության 
կրթության և գիտության նախարարի, Կոմիտեի նախագահի (այսուհետ` Նախագահ) և 
Աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններին, սույն կանոնադրությանը, ինչպես նաև` 
Քարտուղարության լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերին 
համապատասխան: 

4. Քարտուղարության կանոնադրությունը հաստատում (փոփոխում) է Նախագահը: 
5. Քարտուղարությունը ղեկավարում է Քարտուղարության պետը, ով պաշտոնի 

նշանակվում և ազատվում է Հայաստանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված 
կարգով: 

II. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆԵՐՆ Ու ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

6. Քարտուղարության նպատակներն ու խնդիրներն են` 
1) Կոմիտեի գործավարության ապահովումը. 
2) Կոմիտեի ծախսային ռեսուրսների հսկողությունը: 

 

 



 

III. ՔԱՐՏՈւՂԱՐՈւԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈւՅԹՆԵՐԸ 

7. Քարտուղարությունն իր նպատակների ու խնդիրների իրագործման համար Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և Կոմիտեի կանոնադրության 
համաձայն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները` 

1) Կոմիտեի ներքին գործավարության, մտից և ելից գրությունների, թղթակցությունների, 
նամակների, դիմումների և այլ գրությունների դասակարգում, գրանցում, հաշվառում և 
շրջանառության կազմակերպում. 

2) Կոմիտեին անհրաժեշտ համակարգչային տեխնիկայի, գրասենյակային գույքի, 
գրենական պիտույքների, կենցաղային պարագաների, անհրաժեշտ նյութերի, ինչպես նաև 
աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման կազմակերպում և վերահսկում. 

3) ձեռք բերված գույքի և պարագաների հաշվառում, պահանջագրերի կազմում և 
դուրսգրման գրանցում, նյութերի հաշվառման գործավարության կազմակերպում և 
ղեկավարում.  

4) համակարգչային և տպագրական տեխնիկայի, ծրագրերի, ներքին ցանցի և 
ինտերնետ կապի անխափան շահագործման կազմակերպում. 

5) Կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ընթացիկ գործավարության 
կազմակերպում և վերահսկում, արխիվացման և հանձնման ենթակա գործերի և 
փաստաթղթերի կազմում. 

6) Նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականների գրանցում և 
հաշվառում. 

7) Կոմիտեի աշխատանքային տարածքների նորոգման և կահավորման 
աշխատանքների կազմակերպում: 

IV. ՔԱՐՏՈւՂԱՐՈւԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄԸ, 
ՂԵԿԱՎԱՐՈւՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈւՄԸ 

8. Քարտուղարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Աշխատակազմի 
հաստիքացուցակով նախատեսված կազմով: Քարտուղարությունը կազմված է 
Քարտուղարության պետից և աշխատողներից` քաղաքացիական ծառայողներ և 
վարչասպասարկող աշխատակիցներ (հավաքարար և վարորդներ): 

9. Քարտուղարության գործունեությունը համակարգում և վերահսկում է Աշխատակազմի 
ղեկավարը: 

10. Քարտուղարության պետն իրականացնում է Քարտուղարությանը վերապահված 
գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում քաղաքականության 
մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի և հեռանկարային զարգացման ապահովման 
համար: 

11. Քարտուղարության պետը` 
1) կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում, ղեկավարում և վերահսկում է 

Քարտուղարության ընթացիկ գործունեությունը. 
2) կատարում է Կոմիտեի կողմից վարվող քաղաքականության մասով` Նախագահի, իսկ 

քաղաքացիական ծառայության ղեկավարման և կազմակերպման մասով` Աշխատակազմի 
ղեկավարի հանձնարարականները. 



 

3) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի պահանջները, 
իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ 
վերազանցելու, ինչպես նաև Քարտուղարության առջև դրված խնդիրները և տրված 
հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

12. Քարտուղարության պետի և քաղաքացիական ծառայող համարվող մասնագետների 
աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվության, որոշումներ 
կայացնելու լիազորությունների, շփումների և ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և 
դրանց ստեղծագործական լուծման, գիտելիքների և հմտությունների, իրավունքների և 
պարտականությունների, քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանի հետ կապված 
դրույթները սահմանվում են նրանց կողմից զբաղեցվող քաղաքացիական ծառայության 
պաշտոնների անձնագրերով, իսկ վարչասպասարկող անձնակազմի աշխատակիցների 
աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են աշխատանքային պայմանագրերով: 

13. Քարտուղարության պետը և աշխատողները պարտավոր են ենթարկվել սույն 
կանոնադրության և Կոմիտեի «Աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնների» 
դրույթներին:  

 
 

 


