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Հոդված 20. Հանձնաժողովի կազմավորման կարգը և անդամներին
ներկայացվող պահանջները

(վերնագիրը խմբ. 23.03.18 ՀՕ-249-Ն) 
  
1. Հանձնաժողովը կազմված է յոթ անդամից` նախագահ և վեց անդամ: 

Հանձնաժողովի անդամների պաշտոնները համարվում են 
քաղաքացիական ինքնավար պաշտոններ: 

2. Հանձնաժողովի նախագահին և մյուս անդամներին վարչապետի 
առաջարկությամբ, «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի 
Հանրապետության սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով, նշանակում է 
Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ՝ 
հինգ տարի պաշտոնավարման ժամկետով, բացառությամբ սույն օրենքով 
նախատեսված դեպքերի: Հանձնաժողովի անդամի թափուր պաշտոն առաջանալու 
դեպքում Հանձնաժողովի նախագահը, իսկ նրա բացակայության 
կամ պաշտոնեական պարտականությունները կատարելու անհնարինության 
դեպքում՝ Օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված անձը, դիմում է 
վարչապետին` ներկայացնելով տվյալ պաշտոնի թեկնածուի համար անհրաժեշտ 
սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջները: Նույն անձը չի կարող ավելի 
քան երկու անգամ անընդմեջ պաշտոնավարման ամբողջ` հինգ տարի ժամկետով 
նշանակվել սույն օրենքով սահմանված կարգով ստեղծված Հանձնաժողովի անդամ: 

3. Հանձնաժողովի անդամ կարող է նշանակվել միայն Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, բարձրագույն կրթությամբ, առնվազն 
հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող (որից առնվազն երեք տարին` 
ստորաբաժանումների համակարգման գործառույթներով օժտված կամ 
ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում) և հայերենին տիրապետող 
յուրաքանչյուր ոք: Հանձնաժողովի անդամներից առնվազն մեկը պետք է ունենա 
բարձրագույն իրավաբանական, առնվազն մեկը` բարձրագույն տնտեսագիտական 
կրթություն: 

4. Հանձնաժողովի անդամը պաշտոնավարում է մինչև 65 տարին լրանալը: 
5. Հանձնաժողովի անդամները չեն կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ, զբաղեցնել իրենց կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն 
պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, որևէ պաշտոն՝ 



առևտրային կազմակերպություններում կամ կատարել վճարովի այլ աշխատանք, 
բացառությամբ գիտական, ստեղծագործական կամ մանկավարժական 
գործունեության: Հանձնաժողովի անդամն իր հրապարակային ելույթներում 
ցուցաբերում է քաղաքական զսպվածություն: 

6. Հանձնաժողովի անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման կամ 
դադարեցման դեպքում Հանձնաժողովի անդամի նշանակման համար սույն 
հոդվածով սահմանված ընթացակարգով նշանակվում է Հանձնաժողովի նոր 
անդամ` պաշտոնավարման չլրացած ժամկետի մնացած ժամանակահատվածի 
համար: Եթե պաշտոնավարման մնացած ժամանակը պակաս է մեկ տարուց, 
ապա Հանձնաժողովի նոր անդամի պաշտոնավարման ժամկետը սահմանվում է 
հինգ տարի` գումարած մնացած ժամանակահատվածը: 

7. Այն դեպքում, երբ Հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվում Հանձնաժողովի 
անդամներից մեկը, ապա նա պաշտոնավարում է մինչև իր՝ որպես Հանձնաժողովի 
անդամի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը: Եթե պաշտոնավարման մնացած 
ժամանակը պակաս է մեկ տարուց, ապա Հանձնաժողովի 
նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը սահմանվում է հինգ տարի` գումարած 
մնացած ժամանակահատվածը: 

8. Հանձնաժողովի անդամ չի կարող նշանակվել այն անձը, որը` 
1) չի համապատասխանում սույն հոդվածի 3-րդ մասով 

սահմանված պահանջներին. 
2) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչվել է անգործունակ կամ 

սահմանափակ գործունակ. 
3) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով դատապարտվել է 

դիտավորությամբ կատարած հանցագործության համար. 
4) օրենքով սահմանված կարգով զրկվել է որոշակի պաշտոն զբաղեցնելու 

իրավունքից. 
5) ունի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկով 

նախատեսված՝ դատավորի նշանակմանը խոչընդոտող հիվանդություն: 
 
Հոդված 22. Հանձնաժողովի աշխատակազմը աշխատանքների

կազմակերպումը
  

1. Հանձնաժողովն իր աշխատանքները կազմակերպում է աշխատակազմի 
միջոցով, որի կանոնադրությունը հաստատում է Հանձնաժողովը:  

1. Հանձնաժողովն իր աշխատանքները կազմակերպում է գլխավոր 
քարտուղարի, գլխավոր քարտուղարի տեղակալի և կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների միջոցով: Կառուցվածքային ստորաբաժանումների 
կանոնադրությունը հաստատում է Հանձնաժողովի նախագահը: 

 



2. Աշխատակազմի կառուցվածքը, կառուցվածքային ստորաբաժանումների 
գործառույթները, աշխատակիցների թիվը և աշխատակազմի գործունեության 
հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպմանն առնչվող ներքին 
կանոնակարգային այլ հարցեր կարգավորվում են Հանձնաժողովի որոշումներով: 
Աշխատակազմի աշխատակիցների Հանձնաժողովի աշխատողների թիվը 
համաձայնեցվում է վարչապետի հետ:  

3. Հանձնաժողովի աշխատակազմի Հանձնաժողովի անդամների և աշխատողների 
վարձատրությունն իրականացվում է «Պետական պաշտոններ և պետական 
ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան: 

 
Հոդված 23. Հանձնաժողովի նախագահը

  
1. Հանձնաժողովի նախագահը` 
ա) իր իրավասության շրջանակներում ներկայացնում է Հանձնաժողովը 

Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ պետություններում և միջազգային 
կազմակերպություններում. 

բ) ղեկավարում և համակարգում է Հանձնաժողովի բնականոն գործունեությունը, 
այդ նպատակով Հանձնաժողովի անդամներին և իր կողմից նշանակվող 
աշխատակիցներին Հանձնաժողովի նահագահի խորհրդականին, օգնականին, 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին և գլխավոր քարտուղարին 
տալիս է հանձնարարականներ, կատարում է 
աշխատանքային պարտականությունների բաշխում Հանձնաժողովի անդամների 
միջև. 

գ) (կետն ուժը կորցրել է 23.03.18 ՀՕ-257-Ն) 
դ) հրավիրում և նախագահում է Հանձնաժողովի նիստերը, հաստատում նիստի 

օրակարգը. 
ե) կազմակերպում է Հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումների 

կատարումը. 
զ) ստորագրում է Հանձնաժողովի որոշումները և նիստերի 

արձանագրությունները. 
է) հաստատում է Հանձնաժողովի աշխատակազմի հաuտիքացուցակը, 

Հանձնաժողովի անդամների և իր կողմից նշանակվող աշխատակիցների 
աշխատողների համար հանդես է գալիս որպես գործատուի ներկայացուցիչ, իր 
իրավասությունների սահմաններում աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից 
ազատում Հանձնաժողովի աշխատակազմի աշխատակիցներին աշխատողներին, 
դատարանում հանդես է գալիս Հանձնաժողովի անունից, տալիս է Հանձնաժողովի 
անունից հանդես գալու լիազորագրեր, ընդունում է հրամաններ, ներառյալ` 
ստուգում, ուսումնասիրություն (այդ թվում` հսկիչ գնում) կամ դիտանցում 
իրականացնելու վերաբերյալ հրամաններ, իրականացնում է uույն օրենքով, այլ 



իրավական ակտերով և Հանձնաժողովի կանոնադրությամբ իրեն վերապահված այլ 
լիազորություններ: 

2. Հանձնաժողովի նախագահի բացակայության 
կամ պաշտոնեական պարտականությունները կատարելու անհնարինության 
դեպքում Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ նրան փոխարինում է 
Հանձնաժողովի անդամներից մեկը, իսկ վերջինիս բացակայության 
կամ պաշտոնեական պարտականությունները կատարելու կամ Հանձնաժողովի 
նախագահի հանձնարարության անհնարինության դեպքում` Հանձնաժողովի այն 
անդամը, որն ավելի երկար է աշխատում այդ պաշտոնում: 
Հոդված 29. Հանձնաժողովի տարեկան ծախսերը

  
1. Հանձնաժողովի ֆինանսավորումն իրականացվում է պետական բյուջեի 

միջոցների հաշվին: Հանձնաժողովի նախագահը «Բյուջետային համակարգի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա սահմանված 
ժամկետում Հանձնաժողովի ծախսերի նախահաշիվը (բյուջետային հայտը) 
ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն` պետական 
բյուջեի նախագծում ընդգրկելու համար: 

Բյուջետային հայտը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 
ընդունվելու դեպքում անփոփոխ, իսկ առարկության դեպքում` փոփոխված, 
ընդգրկվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծում, որի 
հետ միասին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով է ներկայացվում նաև 
հայտը: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողով է ներկայացնում նաև բյուջետային հայտի 
փոփոխությունների վերաբերյալ իր հիմնավորումը: 

2. Հանձնաժողովի ծախսերի նախահաշիվը պետք է ապահովի սույն օրենքով 
սահմանված խնդիրների և գործառույթների պատշաճ իրականացման 
հնարավորությունը, այդ թվում` միջազգային կազմակերպություններում 
ներկայացուցչության ապահովումը, ինչպես նաև Հանձնաժողովի անդամներին 
աշխատավարձի վճարումը: 

3. Հանձնաժողովի անդամների պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանվում են 
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» 
«Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող 
անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով: 

 
Հոդված 30. Աշխատանքների կազմակերպման կարգը

  
1. Հանձնաժողովն իր աշխատանքներն իրականացնում է նիստերի միջոցով: 
2. Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում են անդամներից 

առնվազն չորսը: 



3. Հանձնաժողովը հարցերը քննում է դռնբաց նիստում, բացառությամբ այն 
դեպքերի, երբ դա կարող է վնաս հասցնել շահագրգիռ անձանց շահերին: 

4. Հանձնաժողովի նիստերն արձանագրվում են: Արձանագրության մեջ նշվում 
են համառոտ տեղեկություններ նիստի անցկացման վայրի, ժամանակի, 
մասնակիցների, օրակարգի, ելույթների և քվեարկության արդյունքների 
վերաբերյալ: 

5. Նիստերը գումարվում են որոշակի պարբերականությամբ կամ ըստ 
անհրաժեշտության՝ Հանձնաժողովի անդամներից որևէ մեկի պահանջով: 

6. Քննարկման արդյունքում Հանձնաժողովի կողմից կայացվում է որոշում: 
Ընթացակարգային հարցերի քննարկման կամ ըստ էության որոշում չկայացվելու 

(այդ թվում` դռնփակ նիստ գումարելու, հարցը քննարկումից հանելու, քննարկումը 
հետաձգելու, օրակարգում լրացուցիչ հարց ընդգրկելու, աշխատակազմին 
աշխատողներին հանձնարարություն տալու և այլն) դեպքում Հանձնաժողովի 
կողմից քվեարկությամբ կայացվում է բանավոր (արձանագրային) որոշում, ինչի 
մասին նշվում է արձանագրության մեջ: 

Հանձնաժողովի նիստերում որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող 
անդամների ձայների մեծամասնությամբ: Ձայների հավասար բաշխման դեպքում 
Հանձնաժողովի նախագահի կամ նրան փոխարինող անձի ձայնը որոշիչ է: 

Քվեարկությունից ձեռնպահ մնալը կամ ձայնի փոխանցումը մեկ այլ անդամի չի 
թույլատրվում: 

Ծանուցված անձանց չներկայանալը չի խոչընդոտում քննարկման անցկացմանը 
և որոշումների ընդունմանը: 

7. Վարչական ակտի ընդունումից հետո հասցեատիրոջն է հանձնվում 
դրա պատճենը` 5 օրվա ընթացքում: 

8. Հանձնաժողովի կողմից ընդունված վարչական ակտն ուժի մեջ է մտնում 
դրա պատճենը հասցեատիրոջը հանձնելուն հաջորդող օրվանից, եթե այդ ակտով 
ավելի ուշ ժամկետ սահմանված չէ: Վարչական ակտի` մեկից ավելի հասցեատերերի 
առկայության դեպքում վարչական ակտը նրանցից յուրաքանչյուրի նկատմամբ ուժի 
մեջ է մտնում իր մասով` տվյալ վարչական ակտի պատճենը համապատասխան 
հասցեատիրոջը հանձնելուն հաջորդող օրվանից, եթե այդ ակտով ավելի ուշ 
ժամկետ սահմանված չէ: 

Հանձնաժողովի կողմից ընդունված մյուս անհատական իրավական ակտերն 
ուժի մեջ են մտնում ընդունման պահից, եթե դրանցով այլ ժամկետ սահմանված չէ: 

9. Հանձնաժողովի ընդունած վարչական ակտը կարող է բողոքարկվել 
վարչական կարգով` ուժի մեջ մտնելու պահից 10-օրյա ժամկետում: Հանձնաժողովի 
ընդունած վարչական ակտը կարող է բողոքարկվել դատական կարգով` վարչական 
բողոքի քննարկման արդյունքներին համաձայն չլինելու դեպքում` բողոքի 
վերաբերյալ որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից մեկամսյա ժամկետում, իսկ 
վարչական բողոք չբերելու դեպքում` Հանձնաժողովի ընդունած վարչական ակտն 
ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում: 



10. Հանձնաժողովի կողմից վարչական վարույթի իրականացման առավելագույն 
ժամկետը 90 օր է: 

11. Հարուցված վարչական վարույթի իրականացման ժամկետի ընթացքը կարող 
է կասեցվել տնտեսվարող սուբյեկտի, վերջինիս պաշտոնատար անձի կամ 
իրավասու այլ աշխատակցի բացակայության պատճառով սույն օրենքով 
նախատեսված թղթակցությունը հանձնելու անհնարինության, Հանձնաժողով 
փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկատվություն չներկայացնելու կամ ոչ հավաստի կամ ոչ 
ամբողջական տեղեկություններ ներկայացնելու կամ վարույթի իրականացմանն այլ 
կերպ խոչընդոտելու կամ վարչական վարույթի իրականացումն անհնար դարձնող 
այլ հանգամանքների առկայության դեպքում: Վարչական վարույթը վերսկսվում է 
սույն մասով նախատեսված հանգամանքների վերացումից հետո: 

12. Հանձնաժողովի կողմից իրականացվող վարչական վարույթի ընթացքում 
սույն օրենքի խախտման փաստ չհայտնաբերվելու կամ վարչական ակտի 
ընդունումն անհնար դարձնող հանգամանքների առկայության դեպքում 
Հանձնաժողովի որոշմամբ վարույթը կարճվում է: 

 
Հոդված 33. Հանձնաժողովի պարտավորություններն առևտրային,

բանկային կամ ծառայողական գաղտնիքի պահպանման
գործում 

  
1. Առևտրային, բանկային կամ ծառայողական գաղտնիք հանդիսացող 

տեղեկությունները, որոնք ստացված են սույն օրենքով տրված լիազորությունների 
կատարման ժամանակ, Հանձնաժողովի կողմից պահպանվում են օրենքով 
սահմանված կարգով: 

2. Հանձնաժողովի անդամները և աշխատակիցներն աշխատողներն իրավունք 
չունեն հրապարակել կամ այլ կերպ տարածել, ինչպես նաև անձնական 
շահադիտական նպատակով օգտագործել 
իրենց պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս ստացած գաղտնի 
տեղեկությունները և ծառայողական տեղեկատվությունը: 

3. Առևտրային, բանկային կամ ծառայողական գաղտնիք կազմող 
տեղեկությունների հրապարակման դեպքում տնտեսվարող սուբյեկտին հասցված 
վնասը ենթակա է փոխհատուցման հանրապետական բյուջեի միջոցների հաշվին` 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
 

Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:  
 


