
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
§Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական 

ծառայության մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի փոփոխվող 
հոդվածների վերաբերյալ 

 
 

Հոդված 3. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 

1. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն ունեն հետևյալ 
իմաստները. 

1) Աշխատակազմում պետական ծառայություն (այսուհետ` պետական ծառայություն)՝ 
քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխությունից անկախ մասնագիտական 
գործունեություն, որն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովին 
(այսուհետ` Ազգային ժողով) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ 
վերապահված լիազորությունների իրականացման նպատակով. 

§1) Աշխատակազմում պետական ծառայություն (այսուհետ` պետական 

ծառայություն)՝ քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխությունից անկախ 

մասնագիտական գործունեություն, որն ուղղված  է Հայաստանի Հանրապետության 

Ազգային ժողովի (այսուհետ` Ազգային ժողով) և նրա մարմինների լիազորությունների ու 

գործառույթների իրականացման մասնագիտական սպասարկմանը.¦:  .¦: 

2) պետական ծառայության պաշտոն՝ պետական ծառայության պաշտոնների 
անվանացանկով նախատեսված պաշտոն. 

3) պետական ծառայության պաշտոնների անվանացանկ՝ սույն օրենքով 
սահմանված կարգով հաստատված պետական ծառայության բոլոր պաշտոնների 
ցանկ. 

4) Աշխատակազմում պետական ծառայող (այսուհետ` պետական ծառայող)՝ 
պետական ծառայության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված որևէ 
պաշտոն (բացառությամբ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի) զբաղեցնող կամ 
պետական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գտնվող անձ. 

5) պետական ծառայության պաշտոնի անձնագիր՝ տվյալ պաշտոնն զբաղեցնող 
պետական ծառայողի համար սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով 
նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները նկարագրող և տվյալ 
պաշտոնն զբաղեցնելու համար պետական ծառայողին մասնագիտական 
գիտելիքների ու աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից 
ներկայացվող, ինչպես նաև պետական ծառայության դասային համապատասխան 
աստիճան ունենալու պահանջները սահմանող, սույն օրենքով սահմանված կարգով 
հաստատված փաստաթուղթ. 

6) պետական ծառայության դասային աստիճան՝ պետական ծառայողի 
մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին 
համապատասխանող որակավորման չափանիշ. 



7) պետական ծառայողի ատեստավորում՝ զբաղեցրած պաշտոնին պետական 
ծառայողի մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների 
համապատասխանության որոշում. 

§7) պետական ծառայողի ատեստավորում՝ զբաղեցրած պաշտոնին պետական 
ծառայողի մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների 
համապատասխանության որոշմանն ուղղված գործընթաց (միջոցառում).¦.   

8) պետական ծառայողի վերապատրաստում՝ պետական ծառայողի 
մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների հետևողական 
կատարելագործում. 

§8) պետական ծառայողի վերապատրաստում՝ պետական ծառայողի 

աշխատանքային պարտականությունների կատարման արդյունավետության 
բարձրացման նպատակով մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային 
ունակությունների կատարելագործմանն ուղղված գործընթաց (միջոցառում).¦: 

9) պետական ծառայության կադրերի ռեզերվ՝ սույն օրենքով սահմանված 
կարգով պետական ծառայության պաշտոններ չզբաղեցնող պետական 
ծառայողների և սույն օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասում նշված անձանց հանրույթ. 

10) ծառայողական քննություն՝ սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով 
սահմանված դեպքերում և կարգով պետական ծառայողի պարտականությունների 
կատարմանն ու նրա գործունեությանն առնչվող հարցերի քննություն. 

11) մասնագիտական աշխատանքային ստաժ՝ բարձրագույն կրթության, իսկ 
պետական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով բարձրագույն 
մասնագիտական կրթություն նախատեսված լինելու դեպքում այդ կրթության մասին 
վկայող փաստաթղթում նշված որակավորմանը համապատասխանող 
աշխատանքային ստաժ` անկախ պետական կամ մասնավոր ոլորտներում 
կատարած աշխատանքից: Մասնագիտական աշխատանքային ստաժը ներառում է 
համապատասխան որակավորում ստանալուց հետո աշխատած 
ժամանակահատվածը: 

Հոդված 4. Սույն օրենքի գործողության ոլորտը 

 1. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է պետական ծառայողների վրա: 

2. Սույն օրենքի իմաստով Ազգային ժողովի պատգամավորների վճարովի 
հիմունքներով աշխատող օգնականները, Աշխատակազմի ղեկավարի 
խորհրդականները և օգնականները, Ազգային ժողովի խմբակցությունների և 
պատգամավորական խմբերի փորձագետները (մասնագետները) չեն համարվում 
պետական ծառայողներ: Այս անձանց աշխատանքային ստաժը համարվում է 
պետական կառավարման ոլորտի ստաժ: 

«2. Սույն օրենքը չի տարածվում Աշխատակազմում քաղաքացիական աշխատանք 

կատարող, ինչպես նաև տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց վրա::¦: 



 

Հոդված 10. Պետական ծառայության պաշտոնի անձնագիրը 

 1. Պետական ծառայության պաշտոնների անձնագրերն ընդգրկում են նաև 
աշխատանքային ստաժի և փորձի առնվազն հետևյալ չափանիշները. 

1) պետական ծառայության բարձրագույն պաշտոններ՝ բարձրագույն կամ 
բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, պետական ծառայության գլխավոր 
պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ 
առնվազն հինգ տարվա պետական ծառայության ստաժ և Հայաստանի 
Հանրապետության պետական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային 
աստիճան կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական 
(բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների 
տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների, 
ռեֆերենտների և Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների և նրանց 
տեղակալների պաշտոնների) կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երեք 
տարվա աշխատանքային ստաժ կամ քաղաքացիական ծառայության առնվազն 
հինգ տարվա ստաժ և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան. 

2) պետական ծառայության գլխավոր պաշտոններ՝ բարձրագույն կամ 
բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, պետական ծառայության առաջատար 
պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ 
առնվազն հինգ տարվա պետական ծառայության ստաժ և Հայաստանի 
Հանրապետության պետական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի 
դասային աստիճան կամ վերջին չորս տարվա ընթացքում քաղաքական կամ 
հայեցողական (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների 
ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, 
օգնականների, ռեֆերենտների և Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների և 
նրանց տեղակալների պաշտոնների) կամ քաղաքացիական պաշտոններում 
առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության 
գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ կամ 
գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային 
ստաժ կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն հինգ տարվա 
մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ քաղաքացիական ծառայության 
առնվազն երեք տարվա ստաժ և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան. 

3) պետական ծառայության առաջատար պաշտոններ՝ բարձրագույն կամ 
բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, պետական ծառայության 
պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու 
տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ 
հայեցողական (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների 
ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, 
օգնականների, ռեֆերենտների և Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների և 
նրանց տեղակալների պաշտոնների) կամ քաղաքացիական պաշտոններում 



առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա 
մասնագիտական աշխատանքային ստաժ. 

4) պետական ծառայության կրտսեր պաշտոններ՝ առնվազն բարձրագույն 
կրթություն: 

2. Մինչև 2015 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական ծառայության 
պաշտոնների անձնագրերն ընդգրկում են նաև աշխատանքային ստաժի և փորձի 
հետևյալ չափանիշները. 

1) պետական ծառայության բարձրագույն պաշտոններ՝ պետական 
կառավարման ոլորտի հանրային ծառայության առնվազն հինգ տարվա 
աշխատանքային ստաժ. 

2) պետական ծառայության գլխավոր պաշտոններ՝ պետական կառավարման 
ոլորտի հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ. 

3) պետական ծառայության առաջատար պաշտոններ՝ պետական կառավարման 
ոլորտի հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ: 

3. Պետական ծառայության պաշտոնի անձնագրում աշխատանքային ստաժի և 
փորձի չափանիշները կարող են փոփոխվել միայն այն դեպքում, եթե տվյալ 
պաշտոնը թափուր է: 

Հոդված 16. Պետական ծառայության պաշտոնի նշանակումը 

 1. Պետական ծառայության պաշտոնում նշանակվող անձն անփոփոխելի է, 
բացառությամբ սույն օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով նախատեսված 
դեպքերի: 

2. Պետական ծառայության բարձրագույն պաշտոններում նշանակում և այդ 
պաշտոններից ազատում է Ազգային ժողովի նախագահը: 

3. Պետական ծառայության գլխավոր, առաջատար և կրտսեր , ինչպես նաև ներքին 
աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարի և աուդիտորների պաշտոններում 
նշանակում և այդ պաշտոններից ազատում է Աշխատակազմի ղեկավարը: 

4. Պետական ծառայության պաշտոն առաջին անգամ զբաղեցնող անձի նշանակումն 
իրականացվում է մինչև վեց ամիս փորձաշրջանով՝ Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի փոփոխվող 

հոդվածը 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքի գործողության ոլորտը 



  
1. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է հետևյալ մարմիններում 

հանրային ծառայության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված պաշտոն 
զբաղեցնող անձանց վրա. 

1) Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմում. 
2) Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում. 
3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմում. 
4) Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի աշխատակազմում. 
5) Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների աշխատակազմերում. 
6) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական 

կառավարման մարմինների աշխատակազմերում. 
7) Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող 

մարմինների (հանձնաժողովների, ծառայությունների, խորհուրդների) աշխատակազմերում. 
8) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի աշխատակազմում. 
9) Ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմում. 
10) Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտում. 
11) Հայաստանի Հանրապետության դատախազության աշխատակազմում. 
11.1) Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում.  
12) Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների կառավարման ոլորտում 

գործող պետական մարմինների աշխատակազմերում. 
13) Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների աշխատակազմերում. 
14) քաղաքապետարանների և գյուղապետարանների աշխատակազմերում. 
15) (կետն ուժը կորցրել է 05.02.13 ՀՕ-5-Ն) 
16) Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի 

աշխատակազմում։ 
2. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է բարձրաստիճան պաշտոնատար 

անձանց վրա միայն սույն օրենքով ուղղակիորեն նախատեսված դեպքերում։ 
3. Սույն օրենքը չի տարածվում պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններում քաղաքացիական աշխատանք կատարող, ինչպես նաև տեխնիկական 
սպասարկում իրականացնող անձանց վրա։ 

4. (մասն ուժը կորցրել է 19.03.12 ՀՕ-112-Ն) 
(2-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 19.03.12 ՀՕ-112-Ն, 05.02.13 ՀՕ-5-Ն, լրաց. 19.05.14 ՀՕ-30-Ն) 

 

 


