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Հոդված 14. Փրկարարական ծառայության կոչումները 
  
1. Փրկարարական ծառայության կոչումները դասակարգվում են հետևյալ խմբերի. 
ա) փրկարարական ծառայության բարձրագույն կոչումներ` 
- փրկարարական ծառայության գեներալ-լեյտենանտ, 
- փրկարարական ծառայության գեներալ-մայոր. 
բ) փրկարարական ծառայության գլխավոր կոչում` 
- փրկարարական ծառայության գնդապետ. 
գ) փրկարարական ծառայության ավագ կոչումներ` 
- փրկարարական ծառայության փոխգնդապետ, 
- փրկարարական ծառայության մայոր. 
դ) փրկարարական ծառայության միջին կոչումներ` 
- փրկարարական ծառայության կապիտան, 
- փրկարարական ծառայության ավագ լեյտենանտ, 
- փրկարարական ծառայության լեյտենանտ. 
ե) փրկարարական ծառայության կրտսեր կոչումներ` 
- փրկարարական ծառայության ավագ ենթասպա, 
- փրկարարական ծառայության ենթասպա, 
- փրկարարական ծառայության ավագ, 
- փրկարարական ծառայության ավագ սերժանտ, 
- փրկարարական ծառայության սերժանտ, 
- փրկարարական ծառայության կրտսեր սերժանտ, 
- փրկարարական ծառայության շարքային: 
2. Փրկարար ծառայության տնօրենին և նրա տեղակալներին շնորհվում են փրկարար ծառայության 

գեներալ-լեյտենանտ և փրկարար ծառայության գեներալ-մայոր կոչումները: 
2.1. Փրկարար ծառայության գեներալ-լեյտենանտ և գեներալ-մայոր կոչումները շնորհում է 

վարչապետը: 
3. Փրկարարական ծառայության գլխավոր, ավագ, միջին կոչումներ շնորհում է համապատասխան 

նախարարը: 
4. Փրկարարական ծառայության կրտսեր կոչումներ շնորհում է Փրկարար ծառայության տնօրենը: 
5. Փրկարարական ծառայության կոչումները շնորհվում են հերթականության կարգով, տվյալ 

կոչումով ծառայելու ժամկետը լրանալուց հետո` ծառայողի զբաղեցրած պաշտոնին 
համապատասխան, բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի: Համապատասխան 
նախարարության ուսումնական հաստատությունների սովորողներին, ասպիրանտներին կոչումներ 
շնորհվում են ուսումնառության անցնելուց առաջ զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխան: 

  «Փրկարարական ծառայության կոչումները շնորհվում են հերթականության կարգով, տվյալ 
կոչումով ծառայելու ժամկետը լրանալուց հետո` ծառայողի զբաղեցրած պաշտոնին 
համապատասխան, բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի: Համապատասխան 
նախարարության ուսումնական հաստատությունների սովորողներին, դոկտորանտներին կոչումներ 
շնորհվում են ուսումնառության անցնելուց առաջ զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխան:»։ 

6. Փրկարարական ծառայության կոչումները շնորհվում են անհատական կարգով` ցմահ: 
7. Փրկարարական ծառայությունը սույն օրենքի 61-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ», «գ», «դ», «ե» և 

«ժա» կետերի հիմքով դադարեցրած ծառայողի կոչմանն ավելացվում է «պաշտոնաթող» բառը: 
(14-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 08.12.11 ՀՕ-305-Ն, փոփ. 23.03.18 ՀՕ-289-Ն, խմբ., լրաց. 21.01.20 

ՀՕ-19-Ն) 



Հոդված 25. «Լեյտենանտ» փրկարարական կոչում շնորհելը 
  
«Լեյտենանտ» փրկարարական կոչում շնորհվում է  ̀
ա) համապատասխան նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն 

ավարտած ծառայողներին. 
բ) ենթասպաներին` «լեյտենանտ» հաստիքային և ավելի բարձր հաստիքային պաշտոնի 

փոխադրվելու դեպքում, եթե ստացել են բարձրագույն կրթություն. 
գ) փրկարարական ծառայության ընդունված և «լեյտենանտ» ու ավելի բարձր 

հաստիքային պաշտոնի նշանակված այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն պաշտոնի 
անձնագրով սահմանված բարձրագույն մասնագիտական կրթություն. 

    «փրկարարական ծառայության ընդունված և «լեյտենանտ» ու ավելի բարձր 
հաստիքային պաշտոնի նշանակված այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն պաշտոնի 
անձնագրով սահմանված բարձրագույն կրթություն.». 

դ) 5 և ավելի տարի ենթասպայական պաշտոնում ծառայած բարձրագույն կրթություն 
չունեցող, դրական բնութագրվող ենթասպաներին` ծառայությունից ազատվելու դեպքում. 

ե) (կետն ուժը կորցրել է  07.04.16 ՀՕ-44-Ն) 
զ) փրկարարական ծառայության կրտսեր խմբի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողներին` 

բարձրագույն կրթության առկայության դեպքում` միջին խմբի պաշտոնի նշանակվելիս: 
(25-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 08.12.11 ՀՕ-305-Ն, փոփ. 07.04.16 ՀՕ-44-Ն, 23.03.18 ՀՕ-

289-Ն) 
 

Հոդված 26. Հերթական փրկարարական կոչում շնորհելը 
1. Հերթական փրկարարական կոչում շնորհվում է հաջորդական կարգով, եթե ծառայողի 

զբաղեցրած հաստիքային պաշտոնը համապատասխանում է շնորհվող փրկարարական 
կոչմանը: 

Հերթական փրկարարական կոչում շնորհվում է նախորդ փրկարարական կոչումը կրելու 
ժամկետն ավարտվելու օրը: 

2. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ունկնդիր, ադյունկտ (ասպիրանտ), 
օրդինատոր և դոկտորանտ ծառայողներին հերթական փրկարարական կոչում, մինչև 
«գնդապետը» ներառյալ, շնորհվում է նախկին կոչումով ծառայության ժամկետը լրանալու 
օրը, եթե հերթական փրկարարական կոչումը համապատասխանում է մինչև ուսման 
ընդունվելն զբաղեցրած հաստիքային պաշտոնով նախատեսված փրկարարական կոչմանը: 

Տվյալ փրկարարական կոչումը կրելու ժամկետն անցած ունկնդիրներին, ադյունկտին 
(ասպիրանտին), օրդինատորին և դոկտորանտին համապատասխան նախարարը 
բացառության կարգով կարող է շնորհել մինչև ուսման ընդունվելն զբաղեցրած հաստիքային 
պաշտոնով նախատեսվածից մեկ աստիճան բարձր փրկարարական կոչում` ուսման 
առաջադիմության կամ գիտական աշխատանքներին ակտիվ մասնակցության համար: 

«Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ունկնդիր, ադյունկտ (դոկտորանտ), 
կլինիկական ռեզիդենտ ծառայողներին հերթական փրկարարական կոչում, մինչև 
«գնդապետը» ներառյալ, շնորհվում է նախկին կոչումով ծառայության ժամկետը լրանալու 
օրը, եթե հերթական փրկարարական կոչումը համապատասխանում է մինչև ուսման 
ընդունվելն զբաղեցրած հաստիքային պաշտոնով նախատեսված փրկարարական կոչմանը: 

Տվյալ փրկարարական կոչումը կրելու ժամկետն անցած ունկնդիրներին, ադյունկտին 
(դոկտորանտին), կլինիկական ռեզիդենտին համապատասխան նախարարը բացառության 
կարգով կարող է շնորհել մինչև ուսման ընդունվելն զբաղեցրած հաստիքային պաշտոնով 
նախատեսվածից մեկ աստիճան բարձր փրկարարական կոչում` ուսման առաջադիմության 
կամ գիտական աշխատանքներին ակտիվ մասնակցության համար:»։ 

3. Հերթական կոչումը կարող է շնորհվել վաղաժամկետ` փրկարարական ծառայության 
կազմակերպման գործում նշանակալի անձնական վաստակ ունեցող և անձնական 
ներդրման, պաշտոնեական պարտականությունները բարեխիղճ կատարող ծառայողներին, 



բայց տվյալ կոչումով առնվազն վեց ամիս ծառայելուց հետո և զբաղեցրած պաշտոնի 
համար նախատեսված փրկարարական կոչումից ոչ բարձր: 

4. Կալանքի տակ գտնվելու ժամանակահատվածում ծառայողին չի շնորհվում 
փրկարարական կոչում, ինչպես նաև վերը նշված ժամանակահատվածը չի հաշվարկվում 
փրկարարական կոչումով ծառայության ժամկետում: 

5. Փրկարարական ծառայության պաշտոնի նշանակելու ժամանակ հերթական կոչում 
շնորհելիս հաշվի է առնվում նախկին կոչումով պահեստազորում եղած 
ժամանակահատվածը: Այս դեպքում հերթական կոչումը շնորհվում է փրկարարական 
ծառայության համապատասխան պաշտոնում վեց ամիս ծառայելուց հետո: 
(26-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 08.12.11 ՀՕ-305-Ն, լրաց. 07.04.16 ՀՕ-44-Ն, փոփ. 23.03.18 
ՀՕ-289-Ն) 
 

Հոդված 27. Հերթական փրկարարական կոչում շնորհելու կարգը 
1. Տվյալ փրկարարական կոչումով ծառայության ժամկետը հաշվարկվում է կոչում 

շնորհելու օրվանից: Դա ներառվում է փրկարարական ծառայության ժամկետում և դրանում 
հաշվի են առնվում` 

ա) անհիմն քրեական պատասխանատվության ենթարկելու, ինչպես նաև ծառայությունից 
անօրինական ազատելու և հետագայում վերականգնելու հետևանքով ընդհատված 
ժամանակահատվածը. 

բ) կադրերի ռեզերվում գտնվելու ժամանակահատվածը: 
2. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ասպիրանտուրայի 

(ադյունկտուրա), դոկտորանտուրայի, կլինիկական օրդինատուրայի ցերեկային ուսուցման 
համակարգում հաջողությամբ սովորող «լեյտենանտ» և ավելի բարձր փրկարարական 
կոչում ունեցող ծառայողներին հերթական փրկարարական կոչում, մինչև «մայորը» 
ներառյալ, շնորհվում է նախկին կոչումով ծառայության ժամկետը լրանալու օրը` մինչև 
ուսման ընդունվելը զբաղեցրած պաշտոնը և դրանում կատարված փոփոխությունները 
հաշվի չառնելով: 
«Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ադյունկտուրայում 
(դոկտորանտուրայում), կլինիկական ռեզիդենտուրայում սովորող «լեյտենանտ» և ավելի 
բարձր փրկարարական կոչում ունեցող ծառայողներին հերթական փրկարարական կոչում, 
մինչև «մայորը» ներառյալ, շնորհվում է նախկին կոչումով ծառայության ժամկետը լրանալու 
օրը` մինչև ուսման ընդունվելը զբաղեցրած պաշտոնը և դրանում կատարված 
փոփոխությունները հաշվի չառնելով:»: 
 

Հոդված 32. Փրկարար ծառայությունում պաշտոնների նշանակելու պայմանները, փրկար
արծառայության պաշտոնի անձնագրի, կրթության և աշխատանքային ստա
ժի չափանիշները 

(վերնագիրը խմբ. 21.01.20 ՀՕ-19-Ն) 
  
1. Փրկարար ծառայության ղեկավար նշանակվում է փրկարարական ծառայության այն 

ծառայողը, որը մինչև նշանակումը զբաղեցրել է փրկարար ծառայության ղեկավարի 
տեղակալի պաշտոն, փրկարարական ծառայության բարձրագույն կամ վերջին հինգ 
տարիներին` գլխավոր խմբի պաշտոն և ունի փրկարարական ծառայության գնդապետից ոչ 
ցածր կոչում կամ ունի բարձրագույն կրթություն և հանրային ծառայության առնվազն չորս 
տարվա ստաժ կամ ունի բարձրագույն կրթություն և հինգ տարվա մասնագիտական 
աշխատանքային ստաժ: 

2. Փրկարար ծառայության ղեկավարի տեղակալ կարող է նշանակվել փրկարարական 
ծառայության այն ծառայողը, որը նշանակման պահին զբաղեցնում է փրկարար 
ծառայության ղեկավարի պաշտոն, փրկարարական ծառայության բարձրագույն խմբի 



պաշտոն կամ վերջին հինգ տարին զբաղեցրել է գլխավոր խմբի պաշտոն և ունի 
փրկարարական ծառայության գնդապետից ոչ ցածր կոչում կամ ունի հանրային 
ծառայության առնվազն չորս տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա մասնագիտական 
աշխատանքային ստաժ: 

2.1. Փրկարար ծառայության կենտրոնական ապարատի վարչության պետ կարող է 
նշանակվել փրկարարական ծառայության այն ծառայողը, որը նշանակման պահին 
զբաղեցնում է բարձրագույն խմբի պաշտոն կամ մեկ տարի զբաղեցրել է գլխավոր խմբի 
պաշտոն: 

3. Փրկարարական ծառայության վարչությունների պետերի, գլխավոր, ավագ, միջին 
խմբերի պաշտոնների համար կազմվում է պաշտոնի անձնագիր, որը հաստատում է 
համապատասխան նախարարը: 

4. Ատեստավորումից հետո փրկարարական ծառայության գլխավոր խմբի 
պաշտոններում կարող են նշանակվել այն ծառայողները, որոնք մինչև նշանակումը վերջին 
երկու տարում զբաղեցրել են փրկարարական ծառայության գլխավոր խմբի այլ պաշտոն 
կամ երեք տարի` ավագ խմբի պաշտոն: Գլխավոր խմբի պաշտոններում կարող է 
նշանակվել նաև բարձրագույն խմբի պաշտոն զբաղեցրած ծառայողը: 

5. Փրկարարական ծառայության ավագ և միջին խմբերի պաշտոններում ծառայողների 
առաջխաղացումը կատարվում է ատեստավորման արդյունքում` տվյալ պաշտոնում 
առնվազն մեկ տարի ծառայելուց հետո: 

6. Փրկարարական ծառայության կրտսեր խմբի պաշտոններում նշանակումները 
կատարվում են ուսումնական փորձաշրջանի արդյունքներով, բացառությամբ 
փրկարարական ծառայությունից նախկինում ազատված և փրկարարական ծառայության 
ընդունվող ծառայողների: 

7. Համապատասխան նախարարության կամ այլ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններ ավարտած ու ծառայության գործուղված անձինք համարվում են 
ատեստավորված և նշանակվում են ծառայության միջին խմբից ոչ բարձր պաշտոններում: 

8. Փրկարարականծառայության միջինևավելիբարձրխմբերիպաշտոններումնշանակում
ըկատարվումէմիայն բարձրագույն կրթության առկայության դեպքում: 

8.1. Ուսումնական հաստատություններ, ասպիրանտուրա (ադյունկտուրա), 
դոկտորանտուրա ավարտած փրկարարական ծառայության ծառայողները նշանակվում են 
իրենց կրթությանը համապատասխանող հաստիքով նախատեսված փրկարարական 
ծառայության պաշտոնի, իսկ նման թափուր պաշտոն չլինելու դեպքում` ուսման մեկնելուց 
առաջ զբաղեցրած պաշտոնից ոչ ցածր պաշտոնի: 

«Ուսումնական հաստատություններ, ադյունկտուրա (դոկտորանտուրա) ավարտած 
փրկարարական ծառայության ծառայողները նշանակվում են իրենց կրթությանը 
համապատասխանող հաստիքով նախատեսված փրկարարական ծառայության պաշտոնի, 
իսկ նման թափուր պաշտոն չլինելու դեպքում` ուսման մեկնելուց առաջ զբաղեցրած 
պաշտոնից ոչ ցածր պաշտոնի:»։  

9. Փրկարարական ծառայության կրտսեր խմբի պաշտոններում կարող են նշանակվել 
սույն օրենքի 29-րդ հոդվածի առաջին մասի պահանջներին համապատասխանող, առնվազն 
միջնակարգ կրթություն ունեցող (բացառությամբ քաղաքացիական պաշտպանության 
ստորաբաժանումներում ծառայության ընդունվողների) այն քաղաքացիները, ովքեր 
համապատասխան նախարարության ուսումնական հաստատությունում սահմանված 
կարգով անցել են առնվազն եռամսյա ուսումնական փորձաշրջան: Այս դեպքում 
քաղաքացիների հետ կնքվում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 
օրենսգրքով նախատեսված ժամկետային (ուսումնական փորձաշրջանի ժամկետով) 
աշխատանքային պայմանագիր, և վճարվում է տվյալ պաշտոնի համար սահմանված 
պաշտոնային դրույքաչափ: 

10. Փրկարարական ծառայության միջին և կրտսեր խմբի պաշտոններում կարող են 
նշանակվել նաև սույն օրենքի 29-րդ հոդվածի առաջին մասի պահանջներին 
համապատասխանող, սակայն դիմելու պահին սահմանված կարգով պարտադիր 



զինվորական ծառայությունից ազատված կամ զորակոչի տարկետման իրավունքից 
օգտվող և կոչում չունեցող քաղաքացիները: Նման քաղաքացիները պաշտոնի են 
նշանակվում կառավարության սահմանած կարգով և պայմաններով` համապատասխան 
նախարարության ուսումնական հաստատություններում եռամսյա վերապատրաստում 
անցնելուց հետո: 

Եթե նշված քաղաքացիները մինչև պարտադիր զինվորական ծառայության համար 
սահմանային տարիքի լրանալը կորցնում են պարտադիր զինվորական ծառայության 
զորակոչից տարկետման իրավունքը, ապա պարտադիր զինվորական ծառայության են 
զորակոչվում ընդհանուր հիմունքներով: 

11. (մասն ուժը կորցրել է 07.04.16 ՀՕ-44-Ն) 
11.1. Փրկարարական ծառայողների ռոտացիայի կարգը սահմանում է 

կառավարությունը: 
12. Փրկարարական ծառայության անցնող քաղաքացու և համապատասխան 

նախարարության միջև կնքվում է 1-ից 5 տարի ժամկետով պայմանագիր, որը ստորագրում 
է` 

ա) բարձրագույն, գլխավոր, ավագ և միջին խմբերի պաշտոն զբաղեցնող ծառայողների 
համար համապատասխան նախարարը. 

բ) կրտսեր խմբի պաշտոն զբաղեցնող ծառայողների համար Փրկարար ծառայության 
տնօրենը: 

12.1. Պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալու դեպքում փրկարարական 
ծառայողի հետ պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվում է կողմերի 
համաձայնությամբ՝ սույն հոդվածի 12-րդ մասով սահմանված կարգով և ժամկետներով: 

13. (մասն ուժը կորցրել է 08.12.11 ՀՕ-305-Ն) 
14. Պայմանագրի օրինակելի ձևը, կնքելու կարգը սահմանում է համապատասխան 

նախարարը: 
15. Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրելու օրվանից` սույն հոդվածի 

12-րդ մասում նշված, պայմանագիրը ստորագրող պաշտոնատար անձի հրամանով: 
16. Պայմանագրի գործողությունը դադարում է` 
ա) ծառայողին սույն օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում պաշտոնից ազատելու 

օրը. 
բ) ծառայողին կադրերի ռեզերվից հանելու օրը. 
գ) ծառայողի զոհվելու (մահանալու), նրան անհայտ բացակայող կամ մահացած 

ճանաչելու օրը. 
դ) ծառայողի հետ նոր պայմանագիր կնքելու օրը. 
ե) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարելու օրը. 
զ) դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչվելու օրը. 
է) դատական կարգով փրկարարական կամ պետական այլ ծառայության պաշտոններ 

զբաղեցնելու իրավունքից զրկվելու օրը. 
ը) օրենքով սահմանված այլ դեպքերում: 
(32-րդ հոդվածը փոփ., լրաց., խմբ. 08.12.11 ՀՕ-305-Ն, լրաց., փոփ. 07.04.16 ՀՕ-44-Ն, 

փոփ. 23.03.18 ՀՕ-289-Ն, խմբ., լրաց. 21.01.20 ՀՕ-19-Ն) 
(32-րդ հոդվածը 21.01.20 ՀՕ-19-Ն օրենքի 11-րդհոդվածի 3-8-րդ կետերի 

փոփոխություններով ուժի մեջ կմտնի փրկարար ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու մրցույթի 
կարգը սահմանելու մասին Կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրը: Փրկարար 
ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու մրցույթի կարգը սահմանելու մասին Կառավարության 
որոշումն ընդունվում է 21.01.20 ՀՕ-19-Ն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ եռամսյա 
ժամկետում:) 
 

Հոդված 51. Ուսումնական արձակուրդը 
  



1. Փրկարարական ծառայության և օտարերկրյա պետությունների համապատասխան 
ուսումնական հաստատություններ պետական պատվերի շրջանակներում ուսման 
գործուղված ծառայողներին տրվում է  ̀

ա) ձմեռային արձակուրդ` 15 օր տևողությամբ. 
բ) ամառային արձակուրդ` 30 օր տևողությամբ: 
2. Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հեռակա ուսուցման ձևով 

սովորող փրկարարական ծառայության ծառայողներին ուսումնական արձակուրդ 
տրամադրվում է ուսումնաքննական ժամկետներին համապատասխան` ընդ որում` տարվա 
մեջ 40 օրը գերազանցելու դեպքում ավելի օրերի համար ծառայողին վարձատրություն չի 
վճարվում: 

«Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մասնակի 
բեռնվածությամբսովորող փրկարարական ծառայության ծառայողներին ուսումնական 
արձակուրդ տրամադրվում է ուսումնաքննական ժամկետներին համապատասխան` ընդ 
որում` տարվա մեջ 40 օրը գերազանցելու դեպքում ավելի օրերի համար ծառայողին 
վարձատրություն չի վճարվում:»։ 

3. Օտարերկրյա պետությունների համապատասխան ուսումնական հաստատություններ 
պետական պատվերի շրջանակներում ուսման գործուղված ծառայողներին վճարվող 
վարձատրության չափը և վճարման կարգը սահմանում է կառավարությունը: 

(51-րդ հոդվածը փոփ. 12.12.13 ՀՕ-166-Ն) 
 

Հոդված 58. Ծառայողների նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժերը 
1. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով 

փրկարարական ծառայողների նկատմամբ կիրառվում են «Քաղաքացիական ծառայության 
մասին» օրենքով սահմանված կարգապահական տույժերը: Փրկարարական ծառայողի 
նկատմամբ կարող է կիրառվել նաև կոչման իջեցում մեկ աստիճանով կարգապահական 
տույժը՝ ծառայության ամբողջ ընթացքում միայն մեկ անգամ: 

2. Լիազոր մարմնի ուսումնական հաստատությունում առկա ուսուցմամբ սովորողների 
նկատմամբ, «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով նախատեսված 
նախազգուշացում և նկատողություն տույժերից բացի, կարող են կիրառվել նաև հետևյալ 
տույժերը. 

«Լիազոր մարմնի ուսումնական հաստատությունում լրիվ բեռնվածությամբ սովորողների 
նկատմամբ, «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով նախատեսված 
նախազգուշացում և նկատողություն տույժերից բացի, կարող են կիրառվել նաև հետևյալ 
տույժերը.». 

ա) հերթական արձակման իրավունքից զրկում. 
բ) հատուկ կրթաթոշակից զրկում. 
գ) ուսումնական հաստատությունից ազատում: 
3. Փրկարարական ծառայողների նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառում է 

լիազոր մարմնի ղեկավարը: Լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով որոշ կարգապահական 
տույժերի նշանակման լիազորություն կարող է պատվիրակվել փրկարար ծառայության 
տնօրենին: 

4. Փրկարար ծառայության պաշտոնյաների նկատմամբ կարգապահական տույժեր 
կարող է կիրառել պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը: 

(58-րդ հոդվածը փոփ. 08.12.11 ՀՕ-305-Ն, 23.03.18 ՀՕ-289-Ն, խմբ., լրաց. 21.01.20 ՀՕ-
19-Ն) 
 

Հոդված 69. Համապատասխան նախարարության բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունը 

(վերնագիրը փոփ. 08.12.11 ՀՕ-305-Ն, 23.03.18 ՀՕ-289-Ն) 



  
1. Համապատասխան նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը 

համապատասխան նախարարության համակարգում գործող պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն է (ակադեմիա), որն իրականացնում է արտակարգ իրավիճակներում 
բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառների 
բարձր որակավորման մասնագետների պատրաստում, վերաորակավորում, հետբուհական 
և լրացուցիչ կրթական ու գիտական ծրագրեր: 

«Համապատասխան նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը 
համապատասխան նախարարության համակարգում գործող պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն է, որն իրականացնում է արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 
պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառների բարձրագույն 
կրթությամբ մասնագետների պատրաստում, վերաորակավորում և լրացուցիչ կրթական ու 
գիտական ծրագրեր:»։ 

2. Համապատասխան նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է ունենալ 
հիմնարկներ, մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ, որոնք իրականացնում են միջին 
մասնագիտական, մասնագիտական-տեխնիկական և լրացուցիչ կրթական ծրագրեր սույն 
հոդվածի առաջին մասում նշված բնագավառներում: 

3. Համապատասխան նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատության 
պետի պաշտոնը փրկարարականծառայությանբարձրագույնխմբիպաշտոնէ: 

4. Համապատասխան նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատության 
պետի մասնագիտացված տեղակալների, մասնագիտական ֆակուլտետների, ամբիոնների 
ղեկավարների, նրանց տեղակալների, մասնագիտական առարկաներ դասավանդող 
պրոֆեսորների, դոցենտների, բարձրագույն ուսումնական հաստատության ասիստենտի 
պաշտոնները փրկարարական ծառայության գլխավոր խմբի պաշտոններ են, իսկ նշված 
ամբիոնների բաժնի պետերի և դասախոսների պաշտոնները` ավագ խմբի պաշտոններ: 

5. Համապատասխան նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատության 
հիմնարկների, մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների ղեկավարների պաշտոնները 
համապատասխանում են փրկարարական ծառայության ավագ խմբի պաշտոններին, իսկ 
դրանց մասնագիտական ստորաբաժանումների ծառայողներինը` միջին խմբի 
պաշտոններին: 

6. Համապատասխան նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատության 
պետին (ռեկտորին) նշանակում է համապատասխան նախարարը: Համապատասխան 
նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատության պետը պետք է ունենա 
գիտական աստիճան կամ գիտական կոչում, ոչ պակաս 5 տարվա գիտամանկավարժական 
աշխատանքային ստաժ: 

7. Սույն հոդվածի չորրորդ և հինգերորդ մասերում 
նշված փրկարարականծառայողներին համապատասխանպաշտոններումնշանակումևպաշ
տոններիցազատումէհամապատասխաննախարարը: 

8. Համապատասխան նախարարության ուսումնական հաստատության ոչ 
մասնագիտական առարկաների գծով պրոֆեսորադասախոսական և այլ անձնակազմին, 
ինչպես նաև տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց աշխատանքի է ընդունում 
և աշխատանքից ազատում է ուսումնական հաստատության ղեկավարը՝ Հայաստանի 
Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

9.Համապատասխան նախարարության ուսումնական հաստատության 
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին ներկայացվող պահանջները սահմանում է 
կառավարությունը: 

10. Համապատասխան նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատության 
մասնագիտությունների ցանկը սահմանումէկառավարությունը: 

(69-րդ հոդվածը փոփ. 08.12.11 ՀՕ-305-Ն, 23.03.18 ՀՕ-289-Ն) 



 

Հոդված 70. Ուսուցումը համապատասխան նախարարության ուսումնական
հաստատությունում 

(վերնագիրը փոփ. 08.12.11 ՀՕ-305-Ն, 23.03.18 ՀՕ-289-Ն) 
  
1. Համապատասխան նախարարության ուսումնական հաստատություններում 

ուսուցումն իրականացվում է առկա և հեռակա ուսուցման կարգով: 
«Համապատասխան նախարարության ուսումնական հաստատություններում ուսուցումն 

իրականացվում է լրիվ կամ մասնակի բեռնվածությամբ:»։ 
2. Համապատասխան նախարարության ուսումնական հաստատություն առկա 

ուսուցմամբ որպես կուրսանտ կարող են ընդունվել մինչև 23 տարեկան Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիները: 

«Համապատասխան նախարարության ուսումնական հաստատություն լրիվ 
բեռնվածությամբ որպես կուրսանտ կարող են ընդունվել մինչև 23 տարեկան Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիները:»։ 

3. Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները համապատասխան 
նախարարության ուսումնական հաստատություն որպես կուրսանտ ընդունվելու համար 
կարող են դիմել` 

ա) պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելուց հետո. 
բ) ընդունվելու պահին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի համար 

տարիքը լրացած չլինելու դեպքում. 
գ) ընդունվելու պահին սահմանված կարգով պարտադիր զինվորական ծառայության 

տարկետման իրավունքից օգտվելու դեպքում: 
4. Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված 

դեպքերում համապատասխան նախարարության ուսումնական հաստատություն կարող են 
ընդունվել նաև օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք: 

4.1. Փրկարարական ծառայողները պետական պատվերով առկա ուսուցմամբ 
բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, ասպիրանտուրա (ադյունկտուրա), 
դոկտորանտուրա ընդունվելու դեպքում գործուղվում են Հայաստանի Հանրապետության 
կամ օտարերկրյա պետության համապատասխան ուսումնական հաստատություն: Այդ 
ուսումնական հաստատություններում ուսուցումն ավարտելուց հետո` երկամսյա 
ժամկետում, փրկարարական ծառայողները նշանակվում են համապատասխան 
պաշտոնների: 

«Փրկարարական ծառայողները պետական պատվերով լրիվ բեռնվածությամբ 
բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, ադյունկտուրա (դոկտորանտուրա) 
ընդունվելու դեպքում գործուղվում են Հայաստանի Հանրապետության կամ օտարերկրյա 
պետության համապատասխան ուսումնական հաստատություն: Այդ ուսումնական 
հաստատություններում ուսուցումն ավարտելուց հետո` երկամսյա ժամկետում, 
փրկարարական ծառայողները նշանակվում են համապատասխան պաշտոնների:»։ 

5. Համապատասխան նախարարության ուսումնական հաստատության ընդունելության 
քննությունների առարկայական ցանկը և ուսումնական ծրագրերը հաստատվում են 
օրենքով սահմանված կարգով: 

6. Համապատասխան նախարարության ուսումնական հաստատությունում 
փրկարարական ծառայության կուրսանտների, ադյունկտների, ասպիրանտների 
ընդունելությունը կազմակերպվում է պետական պատվերի շրջանակներում: 

«Համապատասխան նախարարության ուսումնական հաստատությունում 
փրկարարական ծառայության կուրսանտների, ադյունկտների (դոկտորանտների) 
ընդունելությունը կազմակերպվում է պետական պատվերի շրջանակներում:»։ 



7. Համապատասխան նախարարության ուսումնական հաստատությունում առկա 
ուսուցումը դադարեցրած կամ ուսումնական հաստատությունից ազատված քաղաքացիները 
զորակոչվում են պարտադիր զինվորական ծառայության ընդհանուր հիմունքներով: 

«Համապատասխան նախարարության ուսումնական հաստատությունում լրիվ 
բեռնվածությամբ դադարեցրած կամ ուսումնական հաստատությունից ազատված 
քաղաքացիները զորակոչվում են պարտադիր զինվորական ծառայության ընդհանուր 
հիմունքներով:»։ 

8. Համապատասխան նախարարության ուսումնական հաստատությունում 
իրականացվում է նաև հեռակա ուսուցում փրկարարական ծառայության կրտսեր, միջին և 
ավագ խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների համար: Այդ ծառայողներն 
ընդունելության քննություններին մասնակցում են մինչև 30 տարեկանը լրանալը` 
համապատասխան նախարարության տրամադրած ուղեգրերի առկայության դեպքում: Նման 
ուղեգիր տրվում է փրկարարական ծառայության կրտսեր խմբի պաշտոնում առնվազն մեկ 
տարի ծառայելուց հետո` ատեստավորմ անարդյունքների հիման վրա: 

«Համապատասխան նախարարության ուսումնական հաստատությունում 
իրականացվում է նաև մասնակի բեռնվածությամբ ուսուցում փրկարարական 
ծառայությանկրտսեր, միջին և ավագ խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների 
համար: Այդ ծառայողներն ընդունելության քննություններին մասնակցում են մինչև 30 
տարեկանը լրանալը` համապատասխան նախարարության տրամադրած ուղեգրերի 
առկայության դեպքում: Նման ուղեգիր տրվում է փրկարարական ծառայության կրտսեր 
խմբի պաշտոնում առնվազն մեկ տարի ծառայելուց հետո` ատեստավորման արդյունքների 
հիման վրա:»։ 

9. Համապատասխան նախարարության ուսումնական հաստատությունում 
կուրսանտների, ադյունկտների ուսուցման կարգը և պայմանները սահմանվում են 
համապատասխան նախարարության ուսումնական հաստատությունում ուսման մասին 
կանոնագրքով, որը հաստատում է կառավարությունը: 

10. Համապատասխան նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատության 
կուրսանտ շրջանավարտներին համապատասխան նախարարը շնորհում է փրկարարական 
ծառայության լեյտենանտի կոչում: 
(70-րդհոդվածը փոփ., լրաց. 08.12.11 ՀՕ-305-Ն, փոփ. 23.03.18 ՀՕ-236-Ն, 23.03.18 ՀՕ-289-
Ն) 
 


