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Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության 2016 

թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-9-Ն սահմանադրական օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 5-
րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ 

1) 13-րդ կետը շարադրել նորհետևյալ խմբագրությամբ՝                                  
 «13)  նշանակում և ազատում է զբաղեցրած պաշտոններից՝ Ազգային ժողովի 

աշխատակազմի (այսուհետ՝ Աշխատակազմ) ղեկավարին, աշխատակազմի ղեկավարի 
տեղակալներին, ինչպես նաև Աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության  
ղեկավար պաշտոնների 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթախմբի  պաշտոն զբաղեցնող 
քաղաքացիական ծառայողներին․. 

1) 14-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝                          
2)   « 14)      լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ նոր 13.1-ին կետով. 
«13.1) հաստատում է Աշխատակազմում քաղաքացիական  ծառայության 

պաշտոնների անձնագրերը, ինչպես նաև նշանակում և ազատում է զբաղեցրած 
պաշտոններից՝ Աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության ղեկավար 
պաշտոնների 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթախմբի պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական 
ծառայողներին․ 

3) 14-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 
         «14) հաստատում է Աշխատակազմի հաստիքացուցակը և աշխատողների 
պաշտոնային դրույքաչափերը..». 

2) 15-րդ կետում <<նկարագրերը>> բառը փոխարինել 
<<անձնագրերը>> բառով. 

4) 16-րդ կետը ճանաչել ուժը կորցրած ճանաչել։ 
Հոդված 2. Օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետը շարադրել նոր 
խմբագրությամբ․ 
<< 9) իրավասու մշտական հանձնաժողովի առաջարկությամբ հաստատում է 
Բյուջետային գրասենյակի աշխատակարգը, բյուջետային գրասենյակի 
քաղաքացիական ծառայության  պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող 
մրցույթի և պաշտոնի նշանակման առանձնահատկությունները , ինչպես նաև 
Բյուջետային գրասենյակի քաղաքացիական ծառայողների կարգապահական 
պատասխանատվության ենթարկելու առանձնահատկությունները >> 
Հոդված 3. Օրենքի 139-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ․ 



<<3. Հանրապետության նախագահի թեկնածու չեն կարող առաջադրվել 
դատավորները, դատախազները, քննչական մարմիններում ինքնավար պաշտոն 
զբաղեցնող պաշտոնատար անձինք, ոստիկանության ծառայողը, ազգային 
անվտանգության ծառայողը, հարկադիր կատարողը, փրկարար ծառայողը, հարկային 
ծառայողը, մաքսային ծառայողը, քրեակատարողական ծառայողը, զինծառայողները: 

 
Հոդված 4. Օրենքի 160-րդ հոդվածը շարարդել նորհետևյալ խմբագրությամբ 

<<«Հոդված 160. Աշխատակազմը
 

1.1. Աշխատակազմն ապահովում է Ազգային ժողովի և նրա մարմինների 
լիազորությունների ուև գործառույթների իրականացմանն ուղղված մասնագիտական 
սպասարկումըաջակցությունը, այդ թվում՝ Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվող 
նախագծերի կամ այլ փաստաթղթերի ձևակերպմանն ուղղված մասնագիտական 
աջակցությունը, ինչպես նաև նյութատեխնիկական ապահովումն իրականացնում է 
Աշխատակազմը, որը գործում է օրենքների և իր կանոնադրության հիման 
վրա:իրականացնում է նրանց քաղաքացիական իրավահարաբերությունների 
մասնակցությունը, կազմակերպական հարցերի կարգավորումը և անձնակազմի 
կառավարումը:  

  2. Աշխատակազմում ծառայությունըկառավարչական իրավահարաբերությունների, 
քաղաքացիական ծառայություն է, որի ծառայության, ինչպես նաև Աշխատակազմի 
կազմակերպման և գործունեության այլ առանձնահատկությունները սահմանվում են  
«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում ծառայության 
առանձնահատկությունների մասին» օրենքով::»:  

 
Հոդված 53. Օրենքի 162-րդ հոդվածի ՝ 

 1) 3-րդ մասում <<«՝ Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական 
ծառայության մասին օրենսդրությանը համապատասխան>> բառերը փոխարինել 
«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում ծառայության 
առանձնահատկությունների մասին» օրենքով սահմանված կարգով:»քաղաքացիական 
ծառայողներ են» բառերով. 

2) 4-րդ մասում «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 
աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով>>» բառերը փոխարինել «Հայաստանի 
ՀանրապետությանՔաղաքացիական ծառայության մասին» բառերով. 

1) 3) 6-րդ մասում «աշխատանքի է ընդունվում և ազատվում 
աշխատանքից Ազգային ժողովի աշխատակազմում ծառայության 
առանձնահատկությունների մասին» օրենքով սահմանված կարգով։» 
բառերով. 



 6-րդ մասում <<Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական 
ծառայության վերաբերյալ օրենսդրությանը համապատասխան>>» բառերը փոխարինել 
«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում ծառայության 
առանձնահատկությունների մասին» օրենքով սահմանված կարգով։»քաղաքացիական 
ծառայող է» բառերով.: 
 
Հոդված 6. Օրենքի 163-րդ հոդվածը լրացնել նոր 4-րդ մասով հետևյալ 
խմբագրությամբ․ 
<<4․ Բյուջետային գրասենյակում ծառայության առանձնահատկությունները 
սահմանվում են «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում 
ծառայության առանձնահատկությունների մասին» օրենքով։ 
 

Հոդված 7Հոդված 4.Եզրափակիչ և անցումային դրույթներ 
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը: , բացառությամբ 1-ին հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերի, 2-րդ և 3-րդ 
հոդվածների, որոնք ուժի մեջ են մտնում 2020 թվականի հուլիսի 31-ից: 

2. Աշխատակազմում կառավարչական իրավահարաբերությունների, 
քաղաքացիական  ծառայության, ինչպես նաև Աշխատակազմի կամզակերպման և 
գործունեության այլ առանձնահատկությունները սահմանող օրենքն ընդունվում է մինչև 
2020 թվականի հուլիսի 31-ը: 
 

 


