
ԳԼՈՒԽ 2 

 

ՌԱԶՄԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ, 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

ՀՈԴՎԱԾ 5. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԸ 

 

1. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը հաստատում է` 

1) ռազմարդյունաբերական եւ ռազմատեխնիկական քաղաքականության ռազմավարությունը. 

2) ՌԱՀ-ի զարգացման պետական ծրագիրը. 

3) Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական հանձնաժողովի կանոնադրությունը 

եւ կազմը: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 6. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը` 

1) մասնակցում է ռազմարդյունաբերական եւ ռազմատեխնիկական քաղաքականության 

ռազմավարության մշակմանը եւ ապահովում դրա կատարումը. 

2) Նախագահի հաստատմանն է ներկայացնում ՌԱՀ-ի զարգացման պետական ծրագիրը եւ 

ապահովում է դրա կատարումը, առաջարկություններ է ներկայացնում ՌԱՀ-ի զարգացման պետական 

ծրագրում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ. 

3) հաստատում է` 

ա. ռազմական կարիքների համար պետական պատվերի ձեւավորման կարգը, 

բ. ռազմական կարիքների համար պետական պատվերը, 

գ. ռազմական կարիքների համար պետական պատվեր կատարող բազային 

կազմակերպությունների ցանկը, 

դ. ՌԱՀ-ի գործունեության սուբյեկտների վերաբերյալ ամփոփ ցուցակի մշակման եւ վարման` 

քարտագրման համակարգի ներդրման, ինչպես նաեւ ՌԱՀ-ի ամփոփ ցուցակում ՌԱՀ-ի 

գործունեության սուբյեկտների գրանցման կարգը, 

ե. ռազմական ապրանքների եւ գույքի գների պետական կարգավորման մեթոդները, դրանց 

կիրառման առանձնահատուկ մեխանիզմները եւ ռազմական կարիքների համար պետական պատվերի 

տեղադրման գնի որոշման կարգը, 

զ. պետական պատվիրատուի ներկայացուցչության (ներկայացուցչի) կողմից ռազմական 

կարիքների համար պետական պատվերի կատարման որակի հսկողության կարգը, 

է. պետական պահուստում կուտակման ենթակա` ՌԱՀ-ում օգտագործվող, նյութական արժեքների 

ցանկի մշակման կարգը, 

ը. ՌԱՀ-ի կազմակերպությունների գիտաարտադրական ձեռքբերումների միասնական 

տեղեկատվական համակարգի ստեղծման եւ վարման կարգը, 

թ. Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական նշանակության հատուկ գիտահետազոտական 

ու փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների կատարման կարգը, 

ժ. ՌԱՀ-ի գործունեության սուբյեկտների երկարաժամկետ, միջնաժամկետ եւ կարճաժամկետ 

պետական աջակցության առաջնահերթությունները եւ աջակցման ձեւերը, ըստ ռազմատեխնիկական 

եւ ռազմարդյունաբերության քաղաքականության, 

ժա. պետական պահուստում կուտակման ենթակա` ՌԱՀ-ում օգտագործվող, նյութական 

արժեքների ցանկի վարման կարգը, 

ժբ. ռազմական կարիքների համար պետական պատվեր կատարող կազմակերպությանը 

բազայինի կարգավիճակ տալու կարգը, 

ժգ. գիտական եւ գիտատեխնիկական արդյունքների պետական հաշվառման կարգը. 

4) սահմանում է ռազմական կարիքների համար պետական պատվերի հիմնական ցուցանիշները. 

5) ֆինանսավորում է ռազմատեխնիկական քաղաքականության իրականացման 

գիտահետազոտական աշխատանքները. 



6) ռազմարդյունաբերության զարգացման հարցերով իրականացնում է միջազգային 

համագործակցություն. 

7) կազմակերպում է ՌԱՀ-ի մասին ամենամյա զեկույցի լսումներ` ՌԱՀ-ի գործունեության 

սուբյեկտներին պետական աջակցության բյուջետային միջոցների օգտագործման, ինչպես նաեւ 

ֆինանսական, տնտեսական, սոցիալական ու ռազմարդյունաբերության զարգացման այլ 

ցուցանիշների վերլուծության, ՌԱՀ-ի զարգացմանն ուղղված միջոցառումների արդյունավետության 

գնահատման եւ ՌԱՀ-ի զարգացման կանխատեսումների վերաբերյալ. 

8) համակարգում է ռազմարդյունաբերության քաղաքականության միջոցառումների կատարման 

պետական կառավարման մարմինների գործունեությունը. 

9) ստեղծում, վերակազմակերպում եւ լուծարում է ռազմարդյունաբերության պետական կոմիտեն, 

ռազմարդյունաբերական բնագավառի այլ պետական մարմիններ, կազմակերպություններ, 

ռազմագիտատեխնիկական հաստատություններ. 

10) իրականացնում է ռազմարդյունաբերական բնագավառում օրենքով սահմանված այլ 

լիազորություններ: 

ՀՈԴՎԱԾ 6. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

<<1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը` 
1) համակարգում է ռազմարդյունաբերության ոլորտում պետական կառավարման 

մարմինների գործունեությունը. 
2) հաստատում է` 
ա. ռազմարդյունաբերական և ռազմատեխնիկական քաղաքականության 

հայեցակարգը. 
բ. ՌԱՀ-ի զարգացման պետական ծրագիրը. 
գ. ռազմական կարիքների համար պետական պատվերի ձեւավորման կարգը և 

պետական պատվերը, 
դ. ռազմական կարիքների համար պետական պատվեր կատարող բազային 

կազմակերպությունների ցանկը, 
ե. ՌԱՀ-ի գործունեության սուբյեկտների վերաբերյալ ամփոփ ցուցակի մշակման եւ 

վարման` քարտագրման համակարգի ներդրման, ինչպես նաեւ ՌԱՀ-ի ամփոփ ցուցակում 
ՌԱՀ-ի գործունեության սուբյեկտների գրանցման կարգը, 

զ. ռազմական ապրանքների եւ գույքի գների պետական կարգավորման մեթոդները, 
դրանց կիրառման առանձնահատուկ մեխանիզմները եւ ռազմական կարիքների համար 
պետական պատվերի տեղադրման գնի որոշման կարգը, 

է. պետական պատվիրատուի ներկայացուցչության (ներկայացուցչի) կողմից 
ռազմական կարիքների համար պետական պատվերի կատարման որակի հսկողության 
կարգը, 

ը. պետական պահուստում կուտակման ենթակա` ՌԱՀ-ում օգտագործվող, նյութական 
արժեքների ցանկի մշակման և վարման կարգը, 

թ. ՌԱՀ-ի կազմակերպությունների գիտաարտադրական ձեռքբերումների միասնական 
տեղեկատվական համակարգի ստեղծման եւ վարման կարգը, 

ժ. Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական նշանակության հատուկ 
գիտահետազոտական ու փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների կատարման 
կարգը, 

ժա. ՌԱՀ-ի գործունեության սուբյեկտների երկարաժամկետ, միջնաժամկետ եւ 
կարճաժամկետ պետական աջակցության առաջնահերթությունները եւ աջակցման 
ձեւերը, ըստ ռազմատեխնիկական եւ ռազմարդյունաբերության քաղաքականության, 

ժբ. ռազմական կարիքների համար պետական պատվեր կատարող 
կազմակերպությանը բազայինի կարգավիճակ տալու կարգը, 

ժգ. գիտական եւ գիտատեխնիկական արդյունքների պետական հաշվառման կարգը, 



ժդ. Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական հանձնաժողովի 
կանոնադրությունը և կազմը: 

3) ստեղծում, վերակազմակերպում և լուծարում է ռազմարդյունաբերության պետական 
կոմիտեն, ռազմարդյունաբերական բնագավառի կազմակերպությունները և 
ռազմագիտատեխնիկական հաստատությունները: 
 

ՀՈԴՎԱԾ 12. ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 

1. Ռազմական կարիքների համար պետական պատվերի ձեւավորման հիմք են հանդիսանում` 

1) Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ այլ զորքերի զարգացման ծրագրերը. 

2) Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ այլ զորքերի սպառազինության եւ 

ռազմական տեխնիկայի զարգացման պետական ծրագիրը (պետական սպառազինման ծրագիր). 

3) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության եւ անվտանգության նպատակային 

պետական ծրագրերը. 

4) Հայաստանի Հանրապետության հանրապետական զորահավաքային ծրագրերը. 

5) Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան 

ռազմատեխնիկական համագործակցության ծրագրերը եւ պլանները. 

6) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության եւ անվտանգության վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերը, կարգադրությունները եւ Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության որոշումները: 

2. Ռազմական կարիքների համար պետական պատվերը ձեւավորվում է` ըստ ռազմական 

կարիքների համար պետական պատվերի հիմնական ցուցանիշների: Ռազմական կարիքների համար 

պետական պատվերի հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ առաջարկությունները մշակվում են` 

1) պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը կազմելիս. 

2) պետական պատվիրատուների առաջարկությամբ հերթական ֆինանսական տարվա եւ 

պլանային ժամանակահատվածի պետական բյուջեի նախագիծը կազմելիս: 

3. Ռազմական կարիքների համար պետական պատվերում կարող են ընդգրկվել` 

1) սպառազինության, ռազմական տեխնիկայի, ռազմատեխնիկական միջոցների, ունեցվածքի եւ 

թիկունքային գույքի մշակման, ստեղծման, արդիականացման, նորոգման (վերականգնման), 

արդիականացմամբ նորոգման, սպասարկման եւ այլ աշխատանքներ. 

2) կազմակերպությունների արտադրատեխնոլոգիական, կոնստրուկտորական եւ հետազոտական 

աշխատանքների բազայի զարգացման, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության 

զորահավաքային նախապատրաստության աշխատանքները. 

3) սպառազինության, ռազմական տեխնիկայի, ռազմատեխնիկական միջոցների, ունեցվածքի եւ 

թիկունքային գույքի, ինչպես նաեւ հումքի, նյութերի, համալրող պատրաստվածքների 

մատակարարումը. 

4) շահագործումից հանված սպառազինության, ռազմական տեխնիկայի, ռազմատեխնիկական 

միջոցների եւ ունեցվածքի օգտահանումը. 

5) շահագործումից հանված սպառազինության, ռազմական տեխնիկայի, ռազմատեխնիկական 

միջոցների եւ ունեցվածքի օգտահանման համար տեխնիկական վերազինման աշխատանքները. 

6) Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պարտավորություններին համապատասխան 

ռազմատեխնիկական համագործակցության բնագավառում ապրանքների մատակարարման 

աշխատանքները. 

7) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմանը համապատասխան` ՌԱՀ-ում 

օգտագործվող նյութական արժեքների, պետական պահոցում կուտակման համար ապրանքների 

մատակարարումը. 

8) Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության նպատակով այլ ապրանքների 

մատակարարումները` սույն հոդվածի առաջին մասին համապատասխան: 

 

 

 


