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Ծառայությունը կառավարում  է նախագահը, որին  պաշտոնի է 

նշանակում և ազատում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը՝ 

<<Պետական վիճակագրության մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: 

           Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

Ծառայության նախագահը միաժամանակ հանդիսանում է Հայաստանի 

Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահը: 

Ծառայության նախագահը՝ 
             ա) ղեկավարում է Ծառայության ընթացիկ գործունեությունը, 

պատասխանատու է Ծառայության առջև դրված խնդիրների ու 

գործառույթների իրականացման համար.  

             բ) կազմակերպում է պետական վիճակագրական 

աշխատանքների ծրագրի կատարումը.  

             գ) ներկայացնում է Ծառայությունը ներքին և արտաքին 

հարաբերություններում.  

             դ) օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի է նշանակում և 

պաշտոնից ազատում Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարին, 

նշանակումներ է կատարում Ծառայության քաղաքացիական 

ծառայության բարձրագույն, ինչպես նաև գլխավոր պաշտոնների 1-ին 

ենթախմբի պաշտոններում, նշանակում և ազատում է ներքին աուդիտի 

ստորաբաժանման ղեկավարին և ստորաբաժանման մյուս 

աուդիտորներին.  

           ե) պաշտոնի նշանակում և ազատում է խորհրդականներին, 

մամուլի քարտուղարին և օգնականներին, սահմանում է նրանց միջև 

պարտականությունների բաշխումը.  

           զ) օրենքով սահմանված կարգով կիրառում է խրախուսման 

միջոցներ և նշանակում է կարգապահական տույժեր.  

            է) օրենքով և սույն կանոնադրությանը համապատասխան 

սահմանում է Ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների իրավասության սահմանները.  



           ը) Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ծառայության, նրա 

գործառնական ու տարածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունը և կառուցվածքը.  

          թ) ստեղծում է ժամանակավոր և մշտական գործող 

աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ` սահմանելով դրանց 

գործառույթները.  

           ժ) ՀՀ վարչապետի հաստատմանն է ներկայացնում Ծառայության 

աշխատողների թվաքանակը.  

          ժա) Շնորհում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

ծառայության 1-ին, 2-րդ, 3-րդ դասի խորհրդականի դասային 

աստիճաններ.  

           ժբ) օրենքով նախատեսված դեպքերում շնորհում է դասային 

կոչումներ.  

          ժգ) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, 

տալիս ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Հայաստանի 

Հանրապետության և Ծառայության անունից, ինչպես նաև տալիս է 

Հայաստանի Հանրապետության և Ծառայության անունից հանդես գալու 

լիազորագրեր, այդ թվում` վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

ժդ) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր 

լիազորությունների սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է 

ճանաչում աշխատակազմի ղեկավարի, Ծառայության աշխատակազմի 

առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև 

Ծառայության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների ղեկավարների Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, 

կարգադրությունները և ցուցումները.  

            ժե) վերահսկողություն է իրականացնում Ծառայության 

աշխատակազմին ամրացված պետական սեփականության 

պահպանության ու օտարման նկատմամբ.  

           ժզ) հաստատում է Ծառայության աշխատակազմի տարեկան 

պահպանման ծախսերի նախահաշիվը և ֆինանսական 

հաշվետվությունների արժանահավատության վերստուգման 

արդյունքները.  

           ժէ) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:  


