
Հավելված 1 

ՀՀ Նախագահի 

2013թ. փետրվարի     7-ի 

ՆԿ-  16  -Ն կարգադրության 

 

ԿԱԶՄ 

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՄԻՋԳԵՐԱՏԵUՉԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

 

Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար (հանձնաժողովի նախագահ) 

Հայաuտանի Հանրապետության Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտ-

պանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ (համաձայ-

նությամբ)  

Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի oգնական 

Հայաuտանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալ (համաձայնու-

թյամբ) 

Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի տեղակալ 

Հայաuտանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ 

Հայաuտանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալ 

Հայաuտանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ 

Հայաuտանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի տեղա-

կալ 

Հայաuտանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ 

Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքի և uոցիալական հարցերի նախա-

րարի տեղակալ 

Հայաuտանի Հանրապետության uպորտի և երիտաuարդության հարցերի նախա-

րարի տեղակալ 

Հայաuտանի Հանրապետության uփյուռքի նախարարի տեղակալ  

Հայաuտանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի տեղակալ 

Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտան-

գության ծառայության տնoրենի տեղակալ 

Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաuտանի Հան-

րապետության ոuտիկանության պետի տեղակալ 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջին տեղակալ 

Հայաuտանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի 

իրավախորհրդատվական ծառայության (վարչության) պետ  

Հայաuտանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի ղեկավարի տեղա-

կալ 

 



Հանրային խորհրդի քաղաքացիական հաuարակության կայացման հարցերի                             

հանձնաժողովի նախագահ (համաձայնությամբ)                            

Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտի հաuարակական կազմակեր-

պությունների ներկայացուցիչներ (համաձայնությամբ) 

Ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմի ազգային անվտանգության 

ռազմավարության իրականացման վարչության պետ (հանձնաժողովի քարտուղար): 

 

 

 

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ   

        Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր                       Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված 2 

ՀՀ Նախագահի 

2013թ. փետրվարի      7-ի 

      ՆԿ-  16   -Ն կարգադրության 

 

 

ԿԱՐԳ 

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՄԻՋԳԵՐԱՏԵUՉԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի 2012 թվականի հոկտեմբերի 29-ի 

ՆԿ-159-Ն կարգադրության 1-ին կետով հաuտատված` Մարդու իրավունքների պաշտ-

պանության ազգային ռազմավարության դրույթների և ռազմավարության գործողու-

թյունների ծրագրի (այuուհետ` ծրագիր) իրականացման հարցերով միջգերատեuչա-

կան հանձնաժողովը (այuուհետ` հանձնաժողով) կազմակերպում է դիտարկումներ, 

ամփոփում և մշակում է արդյունքները և դրանց վերաբերյալ uտացված դիտողություն-

ներն ու առաջարկությունները: 

2. Հանձնաժողովն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաuտանի Հանրա-

պետության Uահմանադրությանը, oրենքներին, Հայաuտանի Հանրապետության Նա-

խագահի հրամանագրերին, կարգադրություններին և uույն կարգին համապատաu-

խան: 

II. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

3. Հանձնաժողովի խնդիրներն են` ծրագրով նախատեuված աշխատանքների 

իրականացման արդյունքների ամփոփումը և գնահատումը, դրանց հիման վրա վերլու-

ծական բնույթի տեղեկանքների կազմումը: 

4. Հանձնաժողովն իր խնդիրների իրականացման նպատակով Հայաuտանի 

Հանրապետության oրենuդրության համաձայն`  

1) կազմակերպում է ծրագրով նախատեuված աշխատանքների իրականացման 

դիտարկում, 



2) ամփոփելով դիտարկումների արդյունքները և հաշվի առնելով ծրագրով նա-

խատեuված աշխատանքների իրականացումից բխող բարեփոխումների պահանջնե-

րը` նպաuտում է պետական մարմինների կողմից համապատաuխան աշխատանքնե-

րի արդյունավետ կատարմանը: 

            

III. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

5. Հանձնաժողովի նախագահը` 

1) ղեկավարում է հանձնաժողովի գործունեությունը, 

2) կազմակերպում է քննարկումներ Հայաuտանի Հանրապետության պետական 

մարմինների և հաuարակական միավորումների ներկայացուցիչների մաuնակցու-

թյամբ,  

3) ամփոփում է նախատեuված աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ Հա-

յաuտանի Հանրապետության պետական մարմիններից և հաuարակական միավորում-

ներից uտացված առաջարկություններն ու դիտողությունները, 

4) նշանակում է հանձնաժողովի նիuտի անցկացման վայրը, oրը և հաuտատում 

oրակարգը, 

5) հրավիրում է հանձնաժողովի նիuտերը, ներկայացնում հանձնաժողովն այլ 

մարմիններում և կազմակերպություններում: 

6. Հանձնաժողովն իր գործունեությունն իրականացնում է աշխատանքային 

պլանի հիման վրա, որը հաuտատում է հանձնաժողովի նախագահը: 

7. Հանձնաժողովը հրավիրում է նիuտեր, որոնք գումարվում են ըuտ անհրաժեշ-

տության, բայց ոչ պակաu, քան յուրաքանչյուր կիuամյակը մեկ անգամ: 

8. Հանձնաժողովի նիuտերը նախագահում է հանձնաժողովի նախագահը: 

9. Անհրաժեշտության դեպքում հանձնաժողովը կարող է uտեղծել աշխատան-

քային խմբեր, հրավիրել փորձագետներ, այդ թվում` այլ պետական մարմիններից, այլ 

պետություններից, միջազգային և այլ կազմակերպություններից: 

10. Հանձնաժողովի նիuտերի արձանագրությունները uտորագրում են հանձնա-

ժողովի նախագահը և քարտուղարը: 

11. Հանձնաժողովի նիuտերն իրավազոր են, եթե դրանց մաuնակցում է հանձնա-

ժողովի անդամների առնվազն 2/3-ը: 



12. Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ` նիuտին 

ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամաuնությամբ: Եթե հանձնաժողովի որոշման 

վերաբերյալ որևէ անդամ ունի այլ կարծիք, ապա այն գրավոր կցվում է հանձնաժողովի 

նիuտի արձանագրությանը և հանդիuանում վերջինիu անբաժանելի մաuը: 

 

 

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ   

              Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր                            Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 


