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Հոդված 7.1. Հանձնաժողովի նախագահը և անդամները
  
1. Հանձնաժողովի նախագահը՝ 
ա) համակարգում և ապահովում է հանձնաժողովի բնականոն աշխատանքը. 
բ) հրավիրում և նախագահում է հանձնաժողովի նիստերը, ստորագրում է 

հանձնաժողովի որոշումներն ու նիստերի արձանագրությունները. 
գ) իր լիազորությունների շրջանակում ընդունում է հրամաններ, հանձնաժողովի 

անունից ստորագրում է պաշտոնական փաստաթղթեր, տալիս լիազորագրեր և 
կնքում պայմանագրեր. 

դ) իր իրավասությունների սահմաններում ներկայացնում է հանձնաժողովը 
Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ պետություններում և միջազգային 
կազմակերպություններում, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս հանձնաժողովի 
անունից: 

2. Հանձնաժողովի նախագահի բացակայության կամ պաշտոնեական 
պարտականությունները կատարելու անհնարինության դեպքում նրա 
հանձնարարությամբ փոխարինում է հանձնաժողովի անդամներից որևէ մեկը, իսկ 
նման հանձնարարականի անհնարինության դեպքում՝ հանձնաժողովի այն անդամը, 
որն ավելի երկար է աշխատում այդ պաշտոնում: 

2․1. Հանձնաժողովի անդամներն իրենց լիազորություններն իրականացնելիս 
անկախ են և գործում են Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան։ 

3. Հանձնաժողովի անդամն իրեն վերապահված լիազորությունների 
սահմաններում հանձնաժողովի անունից ստորագրում է պաշտոնական 
փաստաթղթեր, նշագրում հանձնաժողովի որոշումներ և այլ փաստաթղթեր: 

4. Հանձնաժողովի անդամների միջև լիազորությունների և աշխատանքային 
պարտականությունների բաշխման հետ կապված հարցերը կարգավորվում են 
հանձնաժողովի որոշմամբ: 

 
Հոդված 8. Հանձնաժողովի աշխատակազմը
  

1. Հանձնաժողովն իր աշխատանքները կազմակերպում է հանձնաժողովի 
աշխատակազմի (այսուհետ՝ աշխատակազմ) միջոցով, որի ղեկավարումն 



իրականացնում է աշխատակազմի ղեկավարը: Աշխատակազմի աշխատանքը 
կանոնակարգվում է սույն օրենքով և հանձնաժողովի որոշումներով: 

2. Աշխատակազմն իր կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջոցով 
ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, սույն օրենքով 
և այլ օրենքներով հանձնաժողովին վերապահված լիազորությունների լիարժեք և 
արդյունավետ իրականացումը և քաղաքացիաիրավական հարաբերություններին 
նրա մասնակցությունը: 

3. Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված իրավասությունները, 
բացառությամբ հայցվոր և պատասխանող հանդես գալու իրավունքից, 
հանձնաժողովի կողմից Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով կարող են պատվիրակվել աշխատակազմին: 

4. Աշխատակազմի կառուցվածքը, կառուցվածքային ստորաբաժանումների 
գործառույթները, աշխատակիցների թիվը և աշխատակազմի գործունեության 
կազմակերպմանն առնչվող ներքին կանոնակարգային այլ հարցեր կարգավորվում 
են հանձնաժողովի որոշումներով: Աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը 
համաձայնեցվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ: 

Հոդված 8. Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումները 
1. Հանձնաժողովն իր աշխատանքները կազմակերպում է գլխավոր քարտուղարի, 

գլխավոր քարտուղարի տեղակալի, ինչպես նաև հանձնաժողովի 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների (այսուհետ՝ կառուցվածքային 
ստորաբաժանումներ) միջոցով, որոնց ղեկավարումն իրականացնում են 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները: Կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների աշխատանքը կանոնակարգվում է սույն օրենքով և 
հանձնաժողովի որոշումներով:   

2. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներն ապահովում են Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, սույն օրենքով և այլ օրենքներով 
հանձնաժողովին վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ 
իրականացումը:  

3. Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործառույթները, 
աշխատակիցների թիվը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների 
գործունեության կազմակերպմանն առնչվող ներքին կանոնակարգային այլ 
հարցերը կարգավորվում են հանձնաժողովի որոշումներով: Հանձնաժողովի 
աշխատակիցների թիվը համաձայնեցվում է Հայաստանի Հանրապետության 
վարչապետի հետ: 
 
Հոդված 9. Հանձնաժողովի անդամների և աշխատակազմի

աշխատակիցների իրավունքների սահմանափակումները և
պատասխանատվությունը

  



1. Հանձնաժողովի անդամը չի կարող զբաղեցնել իր կարգավիճակով 
չպայմանավորված պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման այլ 
մարմիններում, որևէ պաշտոն առևտրային կազմակերպություններում, զբաղեցնել 
այլ պաշտոն կամ կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, կրթական, 
ստեղծագործական աշխատանքից, պայմանով, որ այդ աշխատանքները չեն 
ֆինանսավորվում կարգավորվող անձանց կողմից: 

2. Հանձնաժողովի անդամը չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ կամ այլ 
կերպ զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ: Հանձնաժողովի անդամն իր 
հրապարակային ելույթներում պետք է ցուցաբերի քաղաքական զսպվածություն: 

3. Հանձնաժողովի անդամները և աշխատակազմի աշխատակիցներն իրենց 
պաշտոնավարման ընթացքում չեն կարող ունենալ կարգավորվող անձանց 
արժեթղթեր, բաժնեմաս կամ դրանցում կատարել ներդրումներ: 

4. Հանձնաժողովի անդամն իրավունք չունի իր պաշտոնավարման ժամկետը 
լրանալու կամ լիազորությունները վաղաժամկետ դադարելու պահից մեկ տարվա 
ընթացքում զբաղեցնելու հանրայինծառայությունների ոլորտի կարգավորվող 
ընկերության՝ ստորաբաժանումների համակարգման գործառույթներով օժտված 
կամ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոն: 

5. Սույն օրենքի պահանջները խախտելու համար հանձնաժողովի 
պաշտոնատար անձինք պատասխանատվություն են կրում օրենքով սահմանված 
կարգով: 

 
Հոդված 18. Հանձնաժողովի անդամների և աշխատողների վարձատրությունը 
  
1. Հանձնաժողովի անդամների և աշխատողների վարձատրության, այդ 

Հանձնաժողովի անդամների և աշխատողների վարձատրության, այդ թվում` 
հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի հաշվարկների և չափերի, 
աշխատավարձի բնականոն աճի հետ կապված հարաբերությունները 
կարգավորվում են «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության 
մասին» «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ 
զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով: 

 
 
Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 
 


