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I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության (այսուհետ` 

նախարարություն) աշխատակազմի լիցենզավորման և թույլտվությունների գործակալությունը (այսուհետ` 

գործակալություն) նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում է, որն օրենքով, իսկ 

առանձին դեպքերում նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում 

մատուցում է ծառայություններ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված 

գործառույթներից բխող ոլորտներում` հանդես գալով Հայաստանի Հանրապետության անունից: 

(1-ին կետը խմբ. 28.04.11 N 519-Ն, լրաց. 15.12.11 N 1766-Ն, փոփ. 28.04.16 N 422-Ն, 22.12.16 N 1389-Ն) 

2. Գործակալությունն ստեղծվում ու վերակազմակերպվում է, և դրա գործունեությունը դադարեցվում է 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: Գործակալությունը գործում է իր կանոնադրության 

համաձայն, որը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 

ներկայացմամբ հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

(2-րդ կետը փոփ. 22.12.16 N 1389-Ն) 

3. Գործակալության լիազորությունները սահմանվում են օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության 

Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, ինչպես նաև այլ իրավական 

ակտերով: 

4. Գործակալությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան: 

5. Գործակալությունն օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում իրավունք ունի 

Հայաստանի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային ու անձնական ոչ գույքային 

իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

6. Գործակալությունն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և գործակալության` 

հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ անհատականացման միջոցներ: 

  

II. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

  

7. Գործակալության նպատակները և խնդիրները Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման 

և ներդրումների նախարարությանը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված 

ոլորտներում հայտատուներին սահմանված լիցենզիաների, թույլտվությունների, հավաստագրերի, 

որակավորումների և եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքների կազմակերպումն է: 

(7-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 519-Ն, 22.12.16 N 1389-Ն) 

  

III. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

  

8. Գործակալությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է հետևյալ գործառույթները` 

1) թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշմման՝ ծանուցման ենթակա 

գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման գործընթացի ապահովում. 

2) «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 

ծածկագրին դասվող օղու ներմուծման՝ ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց 

հաշվառման գործընթացի ապահովում. 

3) արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների կողմից սպիտակ շաքարի (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 1701 

99 100 1 և 1701 99 100 9)՝ երրորդ երկրներից ներմուծման լիցենզավորման գործընթացի ապահովում. 

4) Հայաստանի Հանրապետությունում թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք քարերի, չմշակված թանկարժեք 

մետաղների, թանկարժեք մետաղների ջարդոնի և թափոնների, թանկարժեք մետաղների հանքանյութերի և 



խտանյութերի ու թանկարժեք մետաղներ պարունակող հումքային ապրանքների` Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքից երրորդ երկրներ արտահանման լիցենզավորման գործընթացի ապահովում. 

5) շրջանառության հսկողության ոլորտում երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, հսկվող ոչ 

նյութական արժեքների փոխանցման թույլտվությունների տրամադրման և Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքով երկակի նշանակության ապրանքների տարանցիկ փոխադրման մասին ծանուցագրերի ընդունման 

գործընթացի ապահովում. 

6) Հայաստանի Հանրապետություն ալմաստների ներմուծման և արտահանման ժամանակ Քիմբերլիի 

գործընթացի հավաստագրերի հաշվառման, տրամադրման և Քիմբերլիի գործընթացի գրասենյակ 

հաշվետվությունները ներկայացնելու հետ կապված աշխատանքների իրականացում. 

7) հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման վկայականի տրամադրման, որակավորման 

գործընթացի և պարբերական գնահատման հետ կապված աշխատանքների իրականացում. 

8) Հայաստանի Հանրապետությունում թանկարժեք մետաղներ զտարկողների և թանկարժեք մետաղներ 

հարգորոշողների ու հարգադրոշմողների որակավորման գործընթացի ապահովում. 

9) Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական համայնքների հանձնաժողովի միջև կնքված շրջանակային 

համաձայնագրով արտոնություններից օգտվելու համար ներկայացված փաստաթղթերի ընդունում և 

ուսումնասիրում, ինչպես նաև գործառույթի հետ կապված աշխատանքների հետագա ընթացքի իրականացում. 

10) վերջնական օգտագործողի հավաստագրի պետական հաստատման և ներմուծման հավաստագրի 

տրամադրման գործընթացի ապահովում. 

11) առանց ներմուծման մաքսատուրքի վճարման՝ «Կրթական, գիտական և մշակութային բնույթի նյութերի 

ներմուծման մասին» 1950 թվականի նոյեմբերի 22-ի համաձայնագրի անդամ երկրներից Հայաստանի 

Հանրապետության տարածք կրթական, գիտական և մշակութային բնույթի ապրանքների ներմուծման 

նպատակային նշանակության վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրում և գործառույթից բխող 

աշխատանքների իրականացում. 

12) Հայաստանի Հանրապետություն շաքարի արտադրության համար առանց ներմուծման մաքսատուրքի 

վճարման՝ ներմուծվող ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 1701 13 և 1701 14 ծածկագրերին դասվող ապրանքների (եղեգնից շաքար-

հումք առանց բուրահաղորդող ու ներկող հավելումների, բացառությամբ շաքարի ճակնդեղի), նպատակային 

նշանակության հավաստման վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրում և գործառույթից բխող 

աշխատանքների իրականացում. 

13) թանկարժեք քարերի կամ թանկարժեք մետաղների՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից երրորդ 

երկրներ արտահանման (ներմուծման) համար տրամադրվող պետական վերահսկողության ակտերի 

տրամադրում և գործառույթից բխող աշխատանքների իրականացում. 

14) ներմուծվող (արտահանվող), վերամշակվող արտադրանքի և վերամշակման նպատակով ներմուծվող 

(արտահանվող) թանկարժեք իրերի ու ներմուծվող (արտահանվող) բնական ալմաստների վերամշակվող 

արտադրանքի և վերամշակման նպատակով ներմուծվող (արտահանվող) բնական ալմաստների ցանկերի 

հաստատում ու գործառույթից բխող աշխատանքների իրականացում. 

15) սույն կետում նշված գործառույթներն իրականացնելու նպատակով ներկայացված փաստաթղթերի 

ուսումնասիրությունը և դրանց՝ Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերի պահանջներին 

համապատասխանեցման աշխատանքների իրականացում: 

(8-րդ կետը փոփ. 28.04.11 N 519-Ն, լրաց. 15.12.11 N 1766-Ն, խմբ. 28.04.16 N 422-Ն) 

  

IV. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

9. Գործակալությունը կառավարում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և 

ներդրումների նախարարը (այսուհետ` նախարար): Գործակալության անմիջական ղեկավարումն 

իրականացնում է գործակալության պետը, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարը` 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: 

(9-րդ կետը փոփ. 22.12.16 N 1389-Ն) 

10. Գործակալության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, նախարարության կանոնադրությամբ և սույն 

կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով ու Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերով: 

11. Գործակալության պետը պատասխանատու է գործակալությանը վերապահված բնագավառներում 

մատուցվող ծառայությունների որակի, ինչպես նաև դրանց` օրենքներին և այլ իրավական ակտերի 

համապատասխանության համար: 

12. Գործակալության պետը հաշվետու է նախարարին, գործակալության գործունեությունը համակարգող 

նախարարի համապատասխան տեղակալին, իսկ քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի 



Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում` նաև նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավարին: 

13. Գործակալության պետը` 

1) ղեկավարում է գործակալության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է գործակալության առջև 

դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար. 

2) նախարարին կամ նրա համապատասխան տեղակալին ներկայացնում է առաջարկություններ օրենքով, այլ 

իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված գործունեության բնագավառի, նպատակների ու 

խնդիրների վերաբերյալ. 

3) իր իրավասության սահմաններում արձակում է կարգադրություններ և տալիս ցուցումներ, առանց 

լիազորագրի հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության և գործակալության անունից, ինչպես նաև տալիս է 

գործակալության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր. 

4) իր իրավասության սահմաններում նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է 

առաջարկություններ գործակալության աշխատողների նկատմամբ խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի 

միջոցների կիրառման վերաբերյալ. 

5) նախարարին կամ նրա համապատասխան տեղակալին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն 

գործակալության կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին. 

6) ապահովում է նախարարի հրամանների և ցուցումների, ինչպես նաև նախարարի համապատասխան 

տեղակալի ցուցումների, հանձնարարականների ու առաջադրանքների կատարումը և արդյունքների մասին 

տեղեկացնում նախարարին կամ նրա համապատասխան տեղակալին. 

7) նախարարության կանոնադրությանը և սույն կանոնադրությանը համապատասխան` սահմանում է 

գործակալության աշխատողների իրավասությունները. 

8) լսում է գործակալության աշխատողների գործունեության մասին հաշվետվությունները, քննարկում դրանց 

գործունեության ստուգման արդյունքները. 

9) իրականացնում է վերահսկողություն գործակալության աշխատողների օգտագործմանը հանձնված 

պետական սեփականության պահպանության նկատմամբ. 

10) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ գործակալության կառուցվածքի և աշխատողների թվի 

վերաբերյալ. 

11) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական կառավարման, տեղական 

ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ. 

12) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ 

լիազորություններ: 

  

V. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

  

14. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, նախարարության կանոնադրությամբ և սույն կանոնադրությամբ 

գործակալությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև 

քաղաքացիական իրավահարաբերություններին գործակալության մասնակցությունն ապահովում է 

նախարարության աշխատակազմը: 

15. Գործակալությունը կարող է ունենալ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ: 

16. Գործակալության աշխատողները քաղաքացիական ծառայողներ են: 

17. Գործակալության վերակազմակերպման և դրա գործունեության դադարման կարգն ու պայմանները 

սահմանվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով: 

(հավելվածը խմբ., փոփ. 28.04.11 N 519-Ն, լրաց. 15.12.11 N 1766-Ն, փոփ., խմբ. 28.04.16 N 422-Ն, փոփ. 22.12.16 N 

1389-Ն) 

  

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար Դ. Սարգսյան 

 


