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Հոդված 1. Oրենքի կարգավորման առարկան
1. Ս յն օրենքով կարգավորվ մ են Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ քաղաքացիական ծառայ թյան կազմակերպման, քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների դասակարգման, քաղաքացիական ծառայ թյան
պաշտոնների համալրման, քաղաքացիական ծառայողների կատարողականի գնահատման, վերապատրաստման, քաղաքացիական ծառայողի իրավական վիճակի, պաշտոնից ազատման, ծառայ թյան դադարեցման, ինչպես
նաեւ քաղաքացիական ծառայ թյան՝ որպես պետական ծառայ թյան առանձին տեսակի հետ կապված այլ հարաբեր թյ ններ:
Հոդված 2. Oրենքի գործող թյան շրջանակը
1. Ս յն օրենքի գործող թյ նը տարածվ մ է օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխան թյան մարﬕններ մ, Հանրապետ թյան նախագահի աշխատակազմ մ, դատախազ թյ ն մ, քննչական մարﬕններ մ, անկախ
պետական մարﬕններ մ, ինքնավար մարﬕններ մ, Մարդ իրավ նքների պաշտպանի աշխատակազմ մ, ինչպես նաեւ Կառավար թյանը, վարչապետին եւ նախարար թյ ններին ենթակա պետական մարﬕններ մ
(այս հետ՝ համապատասխան մարﬕն) քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված պաշտոն զբաղեցնող անձանց վրա:
2. Ս յն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված մարﬕններ մ պետական ծառայ թյան հարաբեր թյ նները կարգավորվ մ են ս յն օրենքով, եթե այլ օրենքներով առանձնահատկ թյ ններ սահմանված չեն:
3. Պետական ծառայ թյան այլ օրենքներով առանձնահատկ թյ ններ նախատեսող ծառայ թյ ններ մ (մարﬕններ մ) աջակցող մասնագիտական գործառ յթներ իրականացնող ծառայողները քաղաքացիական
ծառայողներ են:
Հոդված 3. Քաղաքացիական ծառայ թյան մասին Հայաստանի Հանրապետ թյան իրավական ակտերը
1. Քաղաքացիական ծառայ թյան հետ կապված հարաբեր թյ նները կարգավորվ մ են Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյամբ, ս յն օրենքով, «Հանրային ծառայ թյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետ թյան օրենքով, «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայ թյան պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատր թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով, Կառավար թյան, վարչապետի եւ
քաղաքացիական ծառայ թյ նը համակարգող փոխվարչապետի (այս հետ՝ համակարգող փոխվարչապետ) որոշ ﬓերով, ինչպես նաեւ այլ իրավական ակտերով:
2. Քաղաքացիական ծառայ թյ նը կազմակերպվ մ է «Հանրային ծառայ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքի 12-րդ հոդվածով սահմանված սկզբ նքների հիման վրա:
3. Քաղաքացիական ծառայողների հիﬓական իրավ նքների եւ պարտական թյ նների, սոցիալական երաշխիքների, բարեվարք թյան համակարգի եւ այս իրավակարգավոր ﬓերից բխող այլ հարաբեր թյ ններ, որոնք
պարտադիր են քաղաքացիական ծառայողների համար, կարգավորվ մ են «Հանրային ծառայ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով:
Քաղաքացիական ծառայ թյան անցնող քաղաքացիների՝ ս յն օրենքից բխող իրավ նքների իրականացմանն առնչվող պայմանները եւ կարգերն ընդ ն մ է Կառավար թյ նը, իսկ ծառայ թյան կազմակերպման
առանձնահատկ թյ նները սահման մ է համակարգող փոխվարչապետը:
Հոդված 4. Օրենք մ օգտագործվող հիﬓական հասկաց թյ նները
1. Ս յն օրենք մ օգտագործվ մ են հետեւյալ հիﬓական հասկաց թյ նները.
1) քաղաքացիական ծառայ թյ ն՝ արժանիքահեն, կարիերային առաջընթացով բն թագրվող, քաղաքական չեզոք թյ ն պահանջող մասնագիտական գործ նե թյ ն, որը կատարվ մ է ս յն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին
մաս մ նշված համապատասխան մարﬕններ մ Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ այդ մարﬕններին վերապահված լիազոր թյ նների իրականացման նպատակով.
2) քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն՝ համապատասխան մարﬓի իրավաս թյ նը սահմանող իրավական ակտերից եւ խնդիրներից բխող իրավ նքներ
պարտական թյ ններ, մասնագիտական գիտելիքներ
կոմպետենցիաներ պահանջող կառավարման համակարգ մ տեղակայված, քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված հաստիքային ﬕավոր.
3) քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների անվանացանկ՝ ս յն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված կարգով ձեւավորված քաղաքացիական ծառայ թյան բոլոր պաշտոնների ցանկ.
4) քաղաքացիական ծառայող՝ Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացի, որ ս յն օրենքով սահմանված կարգով զբաղեցն մ է քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն եւ կատար մ է այդ պաշտոնին վերապահված
մասնագիտական գործ նե թյ ն կամ գրանցված է քաղաքացիական ծառայ թյան կադրերի ռեզերվ մ եւ վարձատրվ մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան պետական բյ ջեից.
5) քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի անձնագիր (աշխատատեղի նկարագիր)՝ համապատասխան մարﬓի իրավաս թյ նը սահմանող իրավական ակտերից եւ խնդիրներից բխող քաղաքացիական ծառայողի
գործառ յթները, իրավ նքներն պարտական թյ նները, շփ ﬓերն հաշվետվողական թյ նը նկարագրող եւ այդ գործառ յթները արդյ նավետ իրականացնել համար անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներ
կոմպետենցիաներ նախատեսող, կառավարման համակարգ մ տեղակայված թյ նը նախատեսող, ս յն օրենքով սահմանված կարգով հաստատված փաստաթ ղթ.
6) քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստ մ՝ քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների եւ կոմպետենցիաների հետեւողական եւ շար նակական կատարելագործ մ.
7) քաղաքացիական ծառայ թյան կադրերի ռեզերվ՝ ռեեստր, որտեղ ս յն օրենքով սահմանված դեպքեր մ եւ կարգով գրանցվ մ են քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոններից ազատված քաղաքացիական ծառայողները.
8) փորձնակ՝ ս յն օրենքի 31-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված կարգով համապատասխան մարﬕններ մ աշխատանքային փորձ ձեռք բերել

համար գրանցված անձ.

9) բարեվարք թյան հարցերով կազմակերպիչ՝ անձնակազﬕ կառավարման ստորաբաժանման քաղաքացիական ծառայող, որի պաշտոնի անձնագր մ ամրագրված են քաղաքացիական ծառայողի բարեվարք թյան
պահանջների մասով իրավ նքներ եւ պարտական թյ ններ.
10) կոմպետենցիա՝ գիտելիքների,

նակ թյ նների, հմտ թյ նների եւ վարքագծի ամբողջ թյ ն, որն անհրաժեշտ է պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառ յթների արդյ նավետ իրականացման համար.

11) մասնագիտական գիտելիք՝ տեղեկ թյ նների, հասկաց թյ նների, մտքերի, փաստերի եւ հանգամանքների ամբողջ թյ ն, որն անհրաժեշտ է պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառ յթների արդյ նավետ
իրականացման համար.
12) հավասարազոր պաշտոն՝ քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների անվանացանկ մ քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի համապատասխան խմբի ն յն ենթախմբ մ ընդգրկված քաղաքացիական
ծառայ թյան պաշտոն.
13) ծառայողական քնն թյ ն` քաղաքացիական ծառայողի ծառայողական պարտական թյ նների եւ (կամ) բարեվարք թյան եւ (կամ) նրա գործ նե թյանն առնչվող եւ (կամ) աշխատանքային հարաբեր թյ նների հետ
կապված հարցերի ս ﬓասիր թյ ն.
14) քաղաքացիական ծառայ թյան տեղեկատվական հարթակ՝ վարչապետի աշխատակազﬕ քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակի (այս հետ՝ քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակ) կողﬕց կառավարվող
էլեկտրոնային ծրագիր.

15) մասնագիտական աշխատանքային ստաժ՝ ստացած բարձրագ յն կրթ թյան, իսկ տվյալ պաշտոնի անձնագրով բարձրագ յն մասնագիտական կրթ թյ ն նախատեսված լինել դեպք մ այդ կրթ թյան մասին վկայող
փաստաթղթ մ նշված որակավորմանը համապատասխանող աշխատանքային ստաժ, անկախ պետական կամ մասնավոր ոլորտներ մ կատարած աշխատանքից: Մասնագիտական աշխատանքային ստաժը ներառ մ է
համապատասխան որակավոր մ ստանալ ց հետո աշխատած ժամանակաշրջանը.
16) ժամանակավոր թափ ր պաշտոն՝ ս յն օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերով որոշակի ժամկետով թափ ր պաշտոն:
ԳԼ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅ

Խ2

ԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԸ (ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ) ԵՎ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ, ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳ

ՄԸ

Հոդված 5. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի անձնագիրը (աշխատատեղի նկարագիրը) եւ անվանացանկը հաստատելը (փոփոխելը)
1. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի անձնագիրը (աշխատատեղի նկարագիրը) սահմանվ մ է՝ ելնելով համապատասխան մարﬓի իրավաս թյ նը սահմանող իրավական ակտերով նրա առջեւ դրված խնդիրներով
պայմանավորված կառավարչական տվյալ մակարդակին ներկայացվող մասնագիտական պահանջներից: Քաղաքացիական ծառայ թյան յ րաքանչյ ր պաշտոն նի անվան մ, որը հնարավորին չափ ճշգրիտ արտացոլ մ
է քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի հիﬓական գործառ յթները եւ չի կր մ ընդհանրական բն յթ:
2. Համապատասխան մարﬕններ մ քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների անձնագրերը հաստատ մ է տվյալ մարﬓի գլխավոր քարտ ղարը, իսկ Հաշվեքննիչ պալատ մ՝ Հաշվեքննիչ պալատը:
3. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի անձնագրի փոփոխ թյ նը քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնից ազատման կամ ծառայ թյ նը դադարեցնել
մասի:

հիմք չէ, բացառ թյամբ ս յն օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին

4. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների անվանացանկը քաղաքացիական ծառայ թյան տեղեկատվական հարթակ մ վար մ են համապատասխան մարﬕնները: Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների
անվանացանկը հրապարակային է ծանոթացման համար:
5. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների անվանացանկ մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել իրավական հիմքի առաջացման պահից ﬔկ ամսվա ընթացք մ համապատասխան մարﬓի գլխավոր
քարտ ղարը հաստատված ﬔթոդաբան թյանը համապատասխան կազմված եւ փաստաթղթերով հիﬓավորված առաջարկ թյ նը քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների անձնագրերի նախագծերի հետ
ներկայացն մ է քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակ:
6. Պաշտոնը քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների անվանացանկ մ ներառել (հանել )՝ քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակի համաձայն թյ նն ստանալ ց հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ,
պաշտոնը ներառվ մ (հանվ մ)՝ է քաղաքացիական ծառայ թյան տեղեկատվական հարթակ, եւ հաստատվ մ է պաշտոնի անձնագիրը:
7. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի գնահատման, դասակարգման, անվան ﬓերի, քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների անձնագրերի կազմման, պաշտոնների ընդհան ր համակարգ մ տեղակայման,
իրավ նքների եւ պարտական թյ նների, անվանացանկի վարման, ինչպես նաեւ տվյալ քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնը զբաղեցնել համար քաղաքացիական ծառայողին մասնագիտական գիտելիքների
կոմպետենցիաների տիրապետման տեսանկյ նից ներկայացվող պահանջներ սահմանել ﬔթոդաբան թյ նը հաստատ մ է համակարգող փոխվարչապետը:
Հոդված 6. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների դասակարգ մը
1. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնները դասակարգվ մ են խմբերի՝ ելնելով այդ պաշտոնները զբաղեցնող անձանց աշխատանքի կազմակերպման եւ ղեկավարման պատասխանատվ թյան, որոշ ﬓեր կայացնել
լիազոր թյ նների, գործ նե թյան ազդեց թյան, շփ ﬓերի եւ ներկայաց ցչ թյան, խնդիրների բարդ թյան եւ դրանց լ ծման, ինչպես նաեւ մասնագիտական գիտելիքների եւ կոմպետենցիաների տիրապետման
տեսանկյ նից ներկայացվող պահանջներից:
2. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնները դասակարգվ մ են հետեւյալ խմբերի.
1) քաղաքացիական ծառայ թյան ղեկավար պաշտոններ.
2) քաղաքացիական ծառայ թյան մասնագիտական պաշտոններ:
3. Քաղաքացիական ծառայ թյան ղեկավար պաշտոնների խ մբը դասակարգվ մ է 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եւ 5-րդ ենթախմբերի: Քաղաքացիական ծառայ թյան մասնագիտական պաշտոնների խ մբը դասակարգվ մ է 1-ին,
2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ ենթախմբերի:
Հոդված 7. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի անձնագրի` կրթ թյան եւ աշխատանքային ստաժի չափանիշները
1. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոններ զբաղեցնել համար Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացին պետք է նենա բարձրագ յն կրթ թյ ն, բացառ թյամբ քաղաքացիական ծառայ թյան մասնագիտական
պաշտոնների 6-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ ենթախմբերի պաշտոնների, որոնք զբաղեցնել համար Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացին պետք է նենա առնվազն ﬕջնակարգ կրթ թյ ն:
2. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոններ զբաղեցնել

համար անհրաժեշտ է աշխատանքային ստաժի եւ փորձի առնվազն հետեւյալ չափանիշները.

1) քաղաքացիական ծառայ թյան ղեկավար պաշտոնների 1-ին եւ 2-րդ ենթախմբերի պաշտոնների համար, բացառ թյամբ գլխավոր քարտ ղարի քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի, հանրային ծառայ թյան
առնվազն հինգ տարվա ստաժ կամ յոթ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառ մ` յոթ տարվա աշխատանքային ստաժ: Գլխավոր քարտ ղարի
քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի համար` հանրային ծառայ թյան առնվազն հինգ տարվա ստաժ, որից երկ տարին առնվազն կառ ցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոն մ.
2) քաղաքացիական ծառայ թյան ղեկավար պաշտոնների 3-րդ, 4-րդ եւ 5-րդ ենթախմբերի պաշտոնների համար՝ հանրային ծառայ թյան առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգը տարվա մասնագիտական աշխատանքային
ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառ մ` հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ.
3) քաղաքացիական ծառայ թյան մասնագիտական պաշտոնների 1-ին եւ 2-րդ ենթախմբերի պաշտոնների համար՝ հանրային ծառայ թյան առնվազն երկ
աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառ մ` չորս տարվա աշխատանքային ստաժ.

տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական

4) քաղաքացիական ծառայ թյան մասնագիտական պաշտոնների 3-րդ, 4-րդ եւ 5-րդ ենթախմբերի պաշտոնների համար` հանրային ծառայ թյան առնվազն ﬔկ տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական
աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառ մ` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:
3. Քաղաքացիական ծառայ թյան մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ ենթախմբերի պաշտոնների համար աշխատանքային ստաժ չի պահանջվ մ:
4. Հաշվի առնելով քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի եւ (կամ) պաշտոնի ենթախմբերի առանձնահատկ թյ նները, քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակի համաձայն թյամբ, քաղաքացիական ծառայ թյան
պաշտոնի եւ (կամ) պաշտոնի ենթախմբերի համար կարող են սահմանվել կրթ թյան եւ (կամ) աշխատանքային ստաժի եւ (կամ) աշխատանքի բնագավառի այլ չափանիշներ, ինչպես նաեւ քաղաքացիական ծառայ թյան
առանձին պաշտոնների համար՝ որակավորման չափանիշներ, այդ թվ մ` ﬕջազգայնորեն ընդ նված հավաստագրման համակարգեր: Այդ չափանիշները քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակի համաձայն թյ նը
ստանալ ց հետո ամրագրվ մ են քաղաքացիական ծառայ թյան համապատասխան պաշտոնների անձնագրեր մ ﬕնչեւ ս յն օրենքով սահմանված կարգով այդ պաշտոններն զբաղեցնելը:
ԳԼ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅ

Խ3
ԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼԸ

Հոդված 8. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն զբաղեցնելը
1. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոններն զբաղեցվ մ են անժամկետ՝ մրց յթի արդյ նքով կամ վարկանիշային ց ցակներից կամ փոխադրման կամ վերակազմակերպման եւ (կամ) կառ ցվածքային փոփոխ թյան
արդյ նքով կամ կադրերի ռեզերվից՝ ﬕնչեւ ս յն օրենքով սահմանված տարիքի լրանալը, եւ որոշակի ժամկետով՝ ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով կամ տեղափոխ թյան հետեւանքով կամ գործ ղման
դեպք մ:
2. Ս յն օրենքով սահմանված կարգով քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն զբաղեցնել
հայերենին տիրապետող, 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացիները:
Հոդված 9. Քաղաքացիական ծառայ թյան թափ ր պաշտոն զբաղեցնել
1. Քաղաքացիական ծառայ թյան թափ ր պաշտոն զբաղեցնել
2. Մրց յթը դասակարգվ մ է երկ

իրավ նք

նեն քաղաքացիական ծառայ թյան տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պահանջները բավարարող,

համար անցկացվող մրց յթի տեսակները, առանձնահատկ թյ նները

համար անցկացվող մրց յթը (այս հետ՝ մրց յթ) հիﬓված է հավասար հնարավոր թյ նների եւ արժանիքների վրա:

տեսակի՝ արտաքին եւ ներքին:

3. Մրց յթներն անցկացն մ են համապատասխան մարﬕնները, բացառ թյամբ գլխավոր քարտ ղարի քաղաքացիական ծառայ թյան թափ ր պաշտոն զբաղեցնել
քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակը:
4. Մրց յթ անցկացնել
5. Մարդ

համար անցկացվող մրց յթի, որն անցկացն մ է

համար նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացն մ է համապատասխան մարﬓի անձնակազﬕ կառավարման ստորաբաժան մը։

իրավ նքների պաշտպանի աշխատակազﬕ գլխավոր քարտ ղարի մրց յթը կազմակերպ մ եւ անցկացն մ է Մարդ

իրավ նքների պաշտպանի աշխատակազմը:

Հոդված 10. Քաղաքացիական ծառայ թյան թափ ր պաշտոն զբաղեցնել

համար անցկացվող մրց յթը

1. Մրց յթը հայտարարվ մ է քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնը թափ ր ﬓալ ց հետո` երեք ամսվա ընթացք մ: Եթե հայտարարված մրց յթին մասնակցել համար ոչ ﬕ դիմ մ չի ներկայացվել, կամ
ներկայացված բոլոր դիմ ﬓեր մ առկա է ս յն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հիմքերից որեւէ ﬔկը, ինչպես նաեւ եթե մրց յթին մասնակցել համար դիմ մ ներկայացրած անձանցից ոչ ﬔկը չի ներկայացել, կամ
մրց յթի մասնակիցներից ոչ ﬔկը չի հաղթահարել թեստավորման փ լը, կամ հարցազր յցի փ լ անցած մասնակիցներից ոչ ﬔկը չի հաղթահարել հարցազր յցի փ լը կամ հաղթահարել է հարցազր յցի փ լը եւ պաշտոնի
նշանակման համար դիմ մ չի ներկայացրել, ապա տվյալ պաշտոնի համար մրց յթ հայտարարվ մ է ﬔկ ամսվա ընթացք մ:
2. Մինչեւ արտաքին մրց յթ հայտարարելը պաշտոնի նշանակել իրավաս թյ ն նեցող պաշտոնատար անձի որոշմամբ կարող է անցկացվել ներքին մրց յթ: Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնը թափ ր ﬓալ ց
հետո տվյալ պաշտոնն զբաղեցնել համար կարող է անցկացվել ﬔկ ներքին մրց յթ: Եթե ներքին մրց յթին մասնակցել համար ոչ ﬕ դիմ մ չի ներկայացվել, կամ ներկայացված բոլոր դիմ ﬓեր մ առկա է ս յն հոդվածի
4-րդ մասով նախատեսված հիմքերից որեւէ ﬔկը, ինչպես նաեւ եթե ներքին մրց յթին մասնակցել համար դիմ մ ներկայացրած անձանցից ոչ ﬔկը չի ներկայացել, կամ ներքին մրց յթի մասնակիցներից ոչ ﬔկը չի
հաղթահարել թեստավորման փ լը, կամ հարցազր յցի փ լ անցած մասնակիցներից ոչ ﬔկը չի հաղթահարել հարցազր յցի փ լը կամ հաղթահարել է հարցազր յցի փ լը եւ պաշտոնի նշանակման համար դիմ մ չի
ներկայացրել, ապա անցկացվ մ է արտաքին մրց յթ: Ներքին մրց յթին կարող են մասնակցել տվյալ մարﬓի հանրային ծառայողները եւ քաղաքացիական ծառայ թյան կադրերի ռեզերվ մ գրանցված քաղաքացիական
ծառայողները:
3. Մրց յթ անցկացնել
մասին հայտարար թյ նը մրց յթն անցկացնող համապատասխան մարﬕնը հրապարակ մ է մրց յթն անցկացնել ց ոչ
շ, քան ﬔկ աﬕս առաջ՝ մրց յթի նախապատրաստական
աշխատանքներն իրականացնող մարﬓի պաշտոնական կայքէջ մ, քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակի պաշտոնական կայքէջ մ եւ Հայաստանի Հանրապետ թյան հրապարակային ծան ց ﬓերի պաշտոնական
ինտերնետային կայքէջ մ: Հայտարար թյան հետ հրապարակվ մ են նաեւ այն բնագավառները, որոնցից կազմված է լինել թեստը:
4. Քաղաքացին չի մասնակց մ մրց յթին, եթե չի բավարար մ ս յն օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ 17-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված պահանջները, եւ (կամ) առկա է «Հանրային ծառայ թյան մասին»
Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքի 14-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերից որեւէ ﬔկը, եւ (կամ) առկա է ս յն օրենքի 37-րդ հոդվածի 8-րդ մասով նախատեսված հիմքը:
5. Մրց յթին մասնակցել
համար քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացն մ է էլեկտրոնային տարբերակով: Մրց յթի մասնակց թյան հարցը որոշ մ է գլխավոր քարտ ղարը՝ անձնակազﬕ կառավարման
ստորաբաժանման տված եզրակաց թյան հիման վրա: Մրց յթի մասնակց թյան որոշման մասին անձնակազﬕ կառավարման ստորաբաժան մը երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ էլեկտրոնային տարբերակով
տեղեկացն մ է դիմող քաղաքաց ն: Գլխավոր քարտ ղարի` քաղաքացիական ծառայ թյան թափ ր պաշտոնի մրց յթի մասնակց թյան հարցը որոշ մ է քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակի ղեկավարը՝
գրասենյակի համապատասխան կառ ցվածքային ստորաբաժանման տված եզրակաց թյան հիման վրա: Քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակը թեստավորման մասնակց թյան որոշման մասին երեք աշխատանքային
օրվա ընթացք մ էլեկտրոնային տարբերակով տեղեկացն մ է դիմող քաղաքաց ն:
6. Մրց յթն անցկացվ մ է երկ

փ լով՝ թեստավոր մ եւ հարցազր յց: Մրց յթն անցկացվ մ է, եթե դիﬔլ է առնվազն ﬔկ քաղաքացի:

7. Թեստավոր ﬓ անցկացն մ են համապատասխան մարﬕններն էլեկտրոնային եղանակով՝ քաղաքացիական ծառայ թյան տեղեկատվական հարթակ մ:
8. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների առանձնահատկ թյ ններից ելնելով կարող են կազմվել տարբեր բովանդակ թյամբ թեստեր: Թեստերը պետք է բխեն քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի անձնագրով
սահմանված մասնագիտական գիտելիքների
կոմպետենցիաների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջներից: Թեստեր մ ընդգրկվող առաջադրանքների հարաբերակց թյ նը որոշվ մ է ըստ պաշտոնների
ենթախմբերի. որքան ցածր է պաշտոնի ենթախ մբը, այնքան գերակշռ մ են մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ առաջադրանքները:
9. Թեստեր մ ընդգրկվող առաջադրանքները, որոնք վերաբեր մ են մասնագիտական գիտելիքներին, կազմ մ եւ քաղաքացիական ծառայ թյան տեղեկատվական հարթակ մ տեղադր մ է համապատասխան մարﬕնը, իսկ
կոմպետենցիաների վերաբերյալ առաջադրանքները` քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակը:
10. Գլխավոր քարտ ղարի քաղաքացիական ծառայ թյան թափ ր պաշտոն զբաղեցնել
առաջադրանքները կազմ մ է քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակը:

համար անցկացվող մրց յթի թեստ մ ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների եւ կոմպետենցիաների վերաբերյալ

11. Մրց յթի մասնակիցը, պատասխանելով թեստ մ ընդգրկված առաջադրանքներին, անﬕջապես տեղեկան մ է իր ստացած արդյ նքների մասին: Թեստավորման արդյ նքների հետ համաձայն չլինել դեպք մ մրց յթի
մասնակիցն իր արդյ նքների մասով կարող է բողոք ներկայացնել գլխավոր քարտ ղարին: Գլխավոր քարտ ղարը քնն մ է դիմ մը եւ ընդ ն մ արդյ նքները փոփոխել կամ ն յնը թողնել մասին որոշ մ: Գլխավոր
քարտ ղարի` քաղաքացիական ծառայ թյան թափ ր պաշտոնի համար անցկացվող մրց յթի թեստավորման արդյ նքների հետ համաձայն չլինել դեպք մ մրց յթի մասնակիցն իր արդյ նքների մասով կարող է բողոք
ներկայացնել քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակի ղեկավարին: Քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակի ղեկավարը քնն մ է դիմ մը եւ ընդ ն մ արդյ նքները փոփոխել կամ ն յնը թողնել մասին որոշ մ:
12. Մրց յթի երկրորդ՝ հարցազր յցի փ լին մասնակցել իրավ նք են ձեռք բեր մ Կառավար թյան սահմանած ﬕավորից բարձր առավելագ յն ﬕավորներ ստացած հինգ մասնակիցը: Եթե ﬕեւն յն արդյ նք նենալ
դեպք մ հնարավոր չէ պարզել առավելագ յն ﬕավորներ հավաքած եւ թեստավորման փ լը հաղթահարած հինգ մասնակցին, ապա ﬕեւն յն առավելագ յն ﬕավորներ հավաքած մասնակիցներն անցն մ են
հարցազր յցի փ լ: Թեստավորման փ լը հաղթահարած մասնակիցների թիվը հինգից պակաս լինել դեպք մ բոլոր մասնակիցներն իրավ նք են ձեռք բեր մ մասնակցել հարցազր յցի փ լին, եթե հավաքել են
թեստավորման փ լը հաղթահարել համար անհրաժեշտ ﬕավորը:
13. Հարցազր յցն անցկացն մ է տվյալ պաշտոնի նշանակել իրավաս թյ ն նեցող պաշտոնատար անձի ձեւավորած հանձնաժողովը, բացառ թյամբ գլխավոր քարտ ղարի քաղաքացիական ծառայ թյան թափ ր
պաշտոն զբաղեցնել համար անցկացվող մրց յթի, որի դեպք մ հանձնաժողովը ձեւավոր մ է քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակը՝ համակարգող փոխվարչապետի հաստատած հանձնաժողովի անդամ թյան
թեկնած ների ցանկից:
14. Պաշտոնի նշանակել իրավաս թյ ն նեցող պաշտոնատար անձի ձեւավորած հանձնաժողովի կազմ մ ընդգրկվ մ են տվյալ պաշտոնի նշանակել իրավաս թյ ն նեցող պաշտոնատար անձը կամ նրան
փոխարինող պաշտոնատար անձը, այն կառ ցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարը կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձը, որի թափ ր պաշտոնն զբաղեցնել համար հայտարարվել է տվյալ մրց յթը,
անձնակազﬕ կառավարման ստորաբաժանման ղեկավարը կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձը, ինչպես նաեւ տվյալ պաշտոնի համար անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքների եւ կոմպետենցիաների
տիրապետման մակարդակն ստ գել կարող թյ ններ նեցող այլ անձինք:
15. Հանձնաժողովը կազմված է առնվազն հինգ անդաﬕց:
16. Հարցազր յցի փ լը հաղթահար մ է ﬔկ մասնակից: Հարցազր յցի արդյ նք մ հանձնաժողովը պաշտոնի նշանակել իրավաս թյ ն նեցող պաշտոնատար անձին ներկայացն մ է եզրակաց թյ ն հարցազր յցի
մասնակիցների վերաբերյալ՝ նշելով հարցազր յցի փ լը հաղթահարած ﬕակ մասնակցին: Հանձնաժողովի եզրակաց թյ նն ստանալ ց հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ, պաշտոնի նշանակել
իրավաս թյ ն նեցող պաշտոնատար անձը հարցազր յցի փ լը հաղթահարած ﬕակ մասնակցին նշանակ մ է համապատասխան պաշտոնի:
17. Եթե երկ անգամ անընդﬔջ հայտարարված արտաքին մրց յթին մասնակցել համար ոչ ﬕ դիմ մ չի ներկայացվել, կամ ներկայացված բոլոր դիմ ﬓեր մ առկա է ս յն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հիմքերից
որեւէ ﬔկը, ապա համապատասխան մարﬕնը ս յն օրենքով սահմանված կարգով փոփոխ մ է տվյալ պաշտոնի համար սահմանված պահանջները:
18. Անվանացանկ մ կատարված լրաց ﬓերի եւ փոփոխ թյ նների հետեւանքով առաջացած քաղաքացիական ծառայ թյան նոր պաշտոնները, բացառ թյամբ համապատասխան մարﬓի վերակազմակերպման եւ (կամ)
կառ ցվածքային փոփոխ թյան հետեւանքով առաջացած քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների, զբաղեցվ մ են մրց յթով:
19. Համապատասխան մարﬓ մ քաղաքացիական ծառայողի առաջխաղաց ﬓ իրականացվ մ է ﬕայն ս յն օրենքով սահմանված մրց յթով:
20. Մրց յթի արդյ նքով ն յն համապատասխան մարﬓ մ քաղաքացիական ծառայ թյան այլ պաշտոնի նշանակվել
21. Մրց յթն անվավեր է ճանաչվ մ դատական կարգով: Մրց յթն անվավեր ճանաչվել
22. Մրց յթ անցկացնել

դեպք մ քաղաքացիական ծառայողի հետ վերջնահաշվարկ չի կատարվ մ:

դեպք մ հայտարարվ մ է մրց յթ, որն անցկացվ մ է ս յն օրենքով սահմանված կարգով:

կարգը սահման մ է Կառավար թյ նը:

23. Թեստերը կազﬔլ , թեստային առաջադրանքները ձեւավորել , թեստային առաջադրանքների բովանդակային առանձնահատկ թյ նները, թեստային առաջադրանքների քանակը, հարցազր յցի անցկացման
ﬔթոդաբան թյ նը եւ ձեւաչափը սահման մ է համակարգող փոխվարչապետը:
Հոդված 11. Վարկանիշային ց ցակների կազմ մը եւ վարկանիշային ց ցակներից պաշտոն զբաղեցնելը
1. Քաղաքացիական ծառայ թյան մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ ենթախմբերի պաշտոններն զբաղեցնել
ց ցակներից:

համար հարցազր յցին մասնակցել

համար թեկնած ներն ընտրվ մ են վարկանիշային

2. Վարկանիշային ց ցակները կազﬔլ համար առնվազն տարին երկ անգամ քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակն անցկացն մ է թեստավոր մ: Ելնելով թեստավորման մասնակիցների թվից՝ թեստավոր մը
կարող է անցկացվել ﬔկ կամ ﬕ քանի խմբով տարբեր օրերի եւ (կամ) ժաﬔրի: Յ րաքանչյ ր խմբի համար կազմվ մ է նոր թեստ:
3. Թեստավորմանը մասնակցել համար քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացն մ է էլեկտրոնային տարբերակով: Թեստավորման մասնակց թյան հարցը որոշ մ է քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակի
ղեկավարը՝ համապատասխան կառ ցվածքային ստորաբաժանման տված եզրակաց թյան հիման վրա: Քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակը թեստավորման մասնակց թյան որոշման մասին երեք աշխատանքային
օրվա ընթացք մ էլեկտրոնային տարբերակով տեղեկացն մ է դիմող քաղաքաց ն:
4. Քաղաքացին չի մասնակց մ թեստավորմանը, եթե չի բավարար մ ս յն օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 17-րդ հոդվածի 4-րդ մասով եւ «Հանրային ծառայ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքի 14-րդ
հոդվածով սահմանված պահանջները:
5. Թեստավոր մը հաղթահար մ են Կառավար թյան սահմանած նվազագ յն ﬕավորից բարձր ﬕավոր ստացած մասնակիցները: Թեստավորման արդյ նքներով քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակն առցանց
կարգով վար մ է վարկանիշային համարակալված ց ցակ: Միեւն յն արդյ նք հավաքած թեկնած ները գրանցվ մ են ն յն համարի տակ:

6. Համապատասխան մարﬕնները հարցազր յցի հրավիր մ են վարկանիշային ց ցակի 1-5-րդ համարներ մ գրանցված անձանց, որոնք բավարար մ են քաղաքացիական ծառայ թյան տվյալ պաշտոնի անձնագրի
պահանջները:
7. Եթե պաշտոնի անձնագրով նախատեսված է մասնագիտական բարձրագ յն կրթ թյան պահանջ եւ վարկանիշային ց ցակի 1-5-րդ համարներ մ չկա համապատասխան մասնագիտ թյ ն
հրավիրվ մ են տվյալ մասնագիտ թյ նն նեցող առաջին հինգ թեկնած ները:
8. Վարկանիշային ց ցակ մ ﬕանգամյա գրանցված լինել առավելագ յն ժամկետը երկ տարի է: Վարկանիշային ց ցակ մ գրանցման առավելագ յն ժամկետը լրանալ
եղանակով հանվ մ է ց ցակից: Վարկանիշային ց ցակի թափ ր համարները լրացվ մ են հաջորդաբար՝ նվազման կարգով ինքնաշխատ եղանակով:
9. Վարկանիշային ց ցակը համալրվ մ է թեստավորման բոլոր խմբերի արդյ նքներն ամփոփել

օրվան հաջորդող օրը թեկնած ն ինքնաշխատ

հաջորդ աշխատանքային օրը:

10. Քաղաքացիական ծառայ թյան մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ ենթախմբերի պաշտոններն զբաղեցնել
մասերով սահմանված կարգով: Պաշտոնի նշանակված թեկնած ն հանվ մ է վարկանիշային ց ցակից:
11. Վարկանիշային ց ցակները կազﬔլ

նեցող հինգ թեկնած , ապա

համար հարցազր յցը կազմակերպվ մ եւ անցկացվ մ է ս յն օրենքի 10-րդ հոդվածի 13-16-րդ

համար անցկացվող թեստավորման եւ հարցազր յցի կազմակերպման կարգը սահման մ է Կառավար թյ նը:

12. Վարկանիշային ց ցակները կազﬔլ համար անցկացվող թեստավորման թեստերը կազﬔլ , թեստային առաջադրանքները ձեւավորել , թեստային առաջադրանքների բովանդակային առանձնահատկ թյ նները,
թեստային առաջադրանքների քանակը սահման մ է համակարգող փոխվարչապետը:
Հոդված 12. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն զբաղեցնելը տեղափոխման, փոխադրման, գործ ղման կարգով
1. Պաշտոնի նշանակել իրավաս թյ ն նեցող պաշտոնատար անձը ﬕնչեւ երկ տարի ժամկետով պատճառաբանված որոշմամբ կարող է տեղափոխ թյ ն կատարել կառ ցվածքային ստորաբաժան ﬓերի
հավասարազոր քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ﬕջեւ, եթե վերջիններս բավարար մ են քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի անձնագրի պահանջները:
2. Քաղաքացիական ծառայ թյան թափ ր պաշտոն առաջանալ դեպք մ պաշտոնի նշանակել իրավաս թյ ն նեցող պաշտոնատար անձը կարող է ն յն կամ այլ կառ ցվածքային ստորաբաժանման քաղաքացիական
ծառայողին յոթ աշխատանքային օրվա ընթացք մ փոխադրել թափ ր պաշտոնին, եթե նա բավարար մ է քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի անձնագրի պահանջները:
3. Փոխադր ﬕց (փոխադր ﬓերից) հետո թափ ր ﬓացած պաշտոնը կարող է զբաղեցվել ս յն օրենքով սահմանված արտաքին մրց յթով:
4. Քաղաքացիական ծառայ թյան ժամանակավոր թափ ր պաշտոն առաջանալ դեպք մ ﬕնչեւ սահմանված հիմքի վերաց մը պաշտոնի նշանակել իրավաս թյ ն նեցող պաշտոնատար անձը կարող է այլ
կառ ցվածքային ստորաբաժանման քաղաքացիական ծառայողին յոթ աշխատանքային օրվա ընթացք մ փոխադրել այդ պաշտոնին, եթե նա բավարար մ է քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի անձնագրի
պահանջները: Ժամանակավոր թափ ր պաշտոնի փոխադրման դեպք մ փոխադրված քաղաքացիական ծառայողի պարտական թյ նները կատար մ է տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված փոխարինող
քաղաքացիական ծառայողը:
5. Գլխավոր քարտ ղարը, աշխատանքային ծանրաբեռնված թյ նը հաշվի առնելով, կարող է կառ ցվածքային ստորաբաժանման մասնագիտական պաշտոնների խմբի պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողին,
առանց ծառայ թյ նը դադարեցնել , իր պաշտոնով փոխադրել այլ կառ ցվածքային ստորաբաժան մ: Տվյալ դեպք մ քաղաքացիական ծառայողն իրականացնել է ն յնաբովանդակ աշխատանք, որ իրականացն մ էր
ﬕնչեւ փոխադր մը: Այս դեպք մ պաշտոնի անձնագր մ գործառ յթների փոփոխ թյ ն չի կատարվ մ, այլ չափանիշներ եւ այլ պահանջներ չեն սահմանվ մ:
6. Փոխադր մ իրականացվ մ է հավասարազոր քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի:
7. Տեղափոխ թյ նը, փոխադր ﬓ իրականացվ մ են պաշտոնի նշանակել
իրավաս թյ ն
նեցող պաշտոնատար անձի որոշմամբ, քաղաքացիական ծառայողի համաձայն թյամբ: Համապատասխան մարﬓի
աշխատանքների կազմակերպման առանձնահատկ թյ ններով պայմանավորված՝ Կառավար թյան որոշմամբ կարող են սահմանվել այն դեպքերը, երբ տեղափոխ թյ ն եւ (կամ) փոխադր մ իրականացնելիս
քաղաքացիական ծառայողի համաձայն թյ նը չի պահանջվ մ:
8. Տեղափոխ թյան եւ փոխադրման դեպքեր մ քաղաքացիական ծառայողի հետ վերջնահաշվարկ չի կատարվ մ:
9. Թափ ր կամ ժամանակավոր թափ ր պաշտոն առաջանալ դեպք մ ﬔկամսյա ժամկետ մ համապատասխան մարﬕնների ղեկավարների փոխադարձ համաձայն թյամբ պաշտոնի նշանակել իրավաս թյ ն
նեցող պաշտոնատար անձը քաղաքացիական ծառայողի համաձայն թյամբ ﬕնչեւ երեք տարի ժամկետով քաղաքացիական ծառայողին կարող է գործ ղել այլ համապատասխան մարﬕն հավասարազոր պաշտոն
զբաղեցնել համար: Տվյալ դեպք մ քաղաքացիական ծառայողը պետք է իրականացնի ն յնաբովանդակ աշխատանք, ինչպիսին իրականացն մ էր ﬕնչեւ գործ ղ մը: Այս դեպք մ քաղաքացիական ծառայողի հետ
վերջնահաշվարկ չի կատարվ մ, իսկ սահմանված ժամկետի ավարտից հետո առանց վերջնահաշվարկ կատարել քաղաքացիական ծառայողն զբաղեցն մ է իր նախկին պաշտոնը: Թափ ր պաշտոնը գործ ղման
հետեւանքով զբաղեցնել դեպք մ ﬕնչեւ գործ ղման ավարտը տվյալ պաշտոնի համար մրց յթ չի հայտարարվ մ:
10. Տեղափոխ թյան, փոխադրման եւ գործ ղման կարգով պաշտոն զբաղեցնել

կարգը եւ պայմանները սահման մ է Կառավար թյ նը՝ հաշվի առնելով համապատասխան մարﬕնների առանձնահատկ թյ նները:

11. Տեղափոխ թյան, փոխադրման եւ գործ ղման կարգով պաշտոն զբաղեցնել

ժամանակ անձնակազﬕ կառավարման ընթացակարգային առանձնահատկ թյ նները սահման մ է համակարգող փոխվարչապետը:

Հոդված 13. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելը
1. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցվ մ է`
1) հղի թյան եւ ծննդաբեր թյան արձակ րդի դեպք մ.
2) ﬕնչեւ երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակ րդի դեպք մ.
3) պարտադիր զինվորական ծառայ թյան զորակոչվել

դեպք մ.

4) քաղաքացիական ծառայողի կողﬕց իր ծառայողական պարտական թյ նները կատարել

ժամանակավոր անհնարին թյան դեպք մ.

5) եռամսյա ժամկետը գերազանցող վերապատրաստման կամ ծառայողական գործ ղման ﬔկնել

դեպք մ.

6) 12-րդ հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված դեպք մ.
7) օրենքով սահմանված այլ դեպքեր մ:
2. Ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված դեպքեր մ այդ պաշտոններն զբաղեցվ մ են պաշտոնի նշանակել իրավաս թյ ն նեցող պաշտոնատար անձի հայեցող թյամբ` տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված
փոխարինող քաղաքացիական ծառայողի կողﬕց կամ ս յն օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով կամ հաշվի առնելով ս յն օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ 17-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված
պահանջները եւ «Հանրային ծառայ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքի 14-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերը՝ ﬔկ այլ անձի հետ (այդ թվ մ՝ ռեզերվ մ գտնվող) ժամկետային աշխատանքային
պայմանագիր կնքելով:
3. Չի թ յլատրվ մ այլ անձի հետ ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքել, եթե քաղաքացիական ծառայ թյան տվյալ թափ ր պաշտոնն առաջացել է այդ անձի ծառայ թյ նը ս յն օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի 2-4-րդ, 6-10-րդ եւ 16-րդ կետերով նախատեսված հիմքերից որեւէ ﬔկով դադարեցվել հետեւանքով:
4. Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքել

կարգը սահման մ է Կառավար թյ նը:

Հոդված 14. Կադրերի ռեզերվից քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն զբաղեցնելը
1. Համապատասխան մարﬓ մ քաղաքացիական ծառայ թյան թափ ր պաշտոն առաջանալ դեպք մ ﬕնչեւ մրց յթ հայտարարելը պաշտոնի նշանակել իրավաս թյ ն նեցող պաշտոնատար անձը կարող է այդ
պաշտոն մ նշանակել քաղաքացիական ծառայ թյան կադրերի ռեզերվից ս յն օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով պաշտոն զբաղեցնող այն
քաղաքացիական ծառայողին, որ ռեզերվ մ գրանցվել է՝ ազատվելով տվյալ մարﬓի քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնից:
Հոդված 15. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն զբաղեցնել

առանձնահատ կ դեպքերը եւ քաղաքացիական ծառայ թյան կազմակերպման առանձնահատկ թյ նները

1. Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք պար նակող տեղեկ թյ նների հետ առնչվող քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոններ զբաղեցնող անձանց պաշտոնի նշանակման, վերապատրաստման, կատարողականի
գնահատման, ծառայողական քնն թյ նների հետ կապված առանձնահատկ թյ նները եւ քաղաքացիական ծառայ թյան այդ պաշտոնների ցանկը հաստատ մ է համակարգող փոխվարչապետը՝ համապատասխան
մարﬓի ղեկավարի առաջարկ թյամբ՝ համաձայնեցնելով ազգային անվտանգ թյան լիազոր մարﬓի ղեկավարի հետ:
2. «Դիվանագիտական ծառայ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով սահմանված կարգով գործ ղված դիվանագետների կողﬕց քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն զբաղեցնել
սահման մ է Կառավար թյ նը, իսկ պաշտոնների ցանկը՝ համակարգող փոխվարչապետը:

կարգը եւ դեպքերը

3. Վարչապետին, Կառավար թյանը եւ նախարար թյ ններին ենթակա պետական մարﬕնները, որոնք չ նեն աջակցող մասնագիտական կառ ցվածքային ստորաբաժան ﬓեր եւ գլխավոր քարտ ղար, այդ մարﬕնների՝
քաղաքացիական ծառայ թյան հարաբեր թյ նների մասնակց թյ նն իրականացն մ է այն համապատասխան մարﬕնը, որի ենթակայ թյամբ գործ մ են:
Հոդված 16. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի նշանակ մը եւ ազատ մը (ծառայ թյան դադարեց մը)

1. Գլխավոր քարտ ղարներին պաշտոնի նշանակ մ եւ պաշտոնից ազատ մ է վարչապետը, բացառ թյամբ ս յն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված մարﬕնների գլխավոր քարտ ղարների:
2. Ս յն մաս մ նշված մարﬕնների գլխավոր քարտ ղարներին պաշտոնի նշանակ մ եւ պաշտոնից ազատ մ է`
1) Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով մ՝ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը.
2) Հեռ ստատես թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողով մ՝ Հեռ ստատես թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահը.
3) Հաշվեքննիչ պալատ մ՝ Հաշվեքննիչ պալատի նախագահը.
4) Մարդ

իրավ նքների պաշտպանի աշխատակազմ մ՝ Մարդ

իրավ նքների պաշտպանը.

5) Հայաստանի Հանրապետ թյան դատախազ թյ ն մ՝ գլխավոր դատախազը.
6) Հայաստանի Հանրապետ թյան քննչական մարﬕններ մ՝ քննչական մարﬕնների ղեկավարները.
7) Հայաստանի Հանրապետ թյան ինքնավար մարﬕններ մ՝ ինքնավար մարﬕնների ղեկավարները:
3. Քաղաքացիական ծառայ թյան ղեկավար պաշտոնների 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ ենթախմբերի պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողներին, ներքին ա դիտորներին պաշտոնի նշանակ մ եւ պաշտոնից ազատ մ է
համապատասխան մարﬓի ղեկավարը:
4. Քաղաքացիական ծառայ թյան մյ ս պաշտոններ մ նշանակ մ եւ այդ պաշտոններից ազատ մ է գլխավոր քարտ ղարը:
Հոդված 17. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն զբաղեցնել

փորձաշրջանը, առավելագ յն տարիքը

1. Մրց յթի արդյ նք մ քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն առաջին անգամ զբաղեցնող անձի նշանակ ﬓ իրականացվ մ է փորձաշրջանով՝
1) ղեկավար պաշտոնների խմբի համար՝ 12 աﬕս.
2) մասնագիտական պաշտոնների 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եւ 5-րդ ենթախմբերի պաշտոնների համար՝ 9 աﬕս.
3) մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ ենթախմբերի պաշտոնների համար՝ 6 աﬕս:
2. Փորձաշրջանի ընթացք մ քաղաքացիական ծառայողը չի կարող ս յն օրենքի 12-րդ հոդվածով սահմանված կարգով զբաղեցնել քաղաքացիական ծառայ թյան այլ պաշտոն: Փորձաշրջանի ընթացք մ մրց յթի
արդյ նք մ այլ պաշտոնի նշանակվել դեպք մ քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ սահմանվ մ է փորձաշրջան:
3. Փորձաշրջանի հետ կապված առանձնահատկ թյ նները սահման մ է համակարգող փոխվարչապետը՝ հաշվի առնելով պաշտոնների խմբերը, ենթախմբերը, պաշտոնների առանձնահատկ թյ նները:
4. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն զբաղեցնել առավելագ յն տարիքը 65 տարին է: Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն զբաղեցնել առավելագ յն տարիքը լրանալ
իրավաս թյ ն նեցող պաշտոնատար անձի որոշմամբ քաղաքացիական ծառայողը կարող է ﬕնչեւ ﬔկ տարի ժամկետով շար նակել զբաղեցնել իր պաշտոնը:
ԳԼ

դեպք մ տվյալ պաշտոնի նշանակել

Խ4

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏ

ՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏ

ՄԸ

Հոդված 18. Քաղաքացիական ծառայողի կատարողականի գնահատ մը
1. Քաղաքացիական ծառայողի կատարողականն աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքի արդյ նքները եւ այդ արդյ նքներին հասնել

արդյ նավետ թյ նն է, որը գնահատ մ է անﬕջական ղեկավարը:

2. Կատարողականի գնահատ ﬓ իրականացվ մ է տարին ﬔկ անգամ: Յ րաքանչյ ր կիսամյակի ավարտին իրականացվ մ է կատարողականի ընթացիկ գնահատ մ:
3. Կատարողականի գնահատականի (նաեւ ընթացիկի) հետ համաձայն չլինել
գնահատ ﬓ իրականացրած պաշտոնատար անձի անﬕջական ղեկավարին:

դեպք մ քաղաքացիական ծառայողը կարող է Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ սահմանված կարգով այն բողոքարկել

4. Կատարողականի գնահատման արդյ նքները հիմք են սահմանված կարգով խրախ ս մ եւ (կամ) վերապատրաստման անհատական ծրագրեր կազﬔլ , ինչպես նաեւ հանրային ծառայ թյան մասին Հայաստանի
Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ սահմանված դեպքեր մ նախապատվ թյան իրավ նքից օգտվել համար:
5. Քաղաքացիական ծառայողի կատարողականի գնահատման կարգը սահման մ է Կառավար թյ նը՝ հաշվի առնելով համապատասխան մարﬕնների առանձնահատկ թյ նները:
Հոդված 19. Քաղաքացիական ծառայողի վերապատրաստ մը
1. Քաղաքացիական ծառայողներն իրավ նք նեն բարելավել
հիﬓված վերապատրաստ ﬓերին մասնակցել ﬕջոցով:

եւ պարտավոր են բարելավել իրենց մասնագիտական գիտելիքները եւ կոմպետենցիաները շար նակական մասնագիտական զարգացման սկզբ նքի վրա

2. Համապատասխան մարﬕնները պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ ﬕջոցները վերապատրաստ ﬓերը կազմակերպել
ապահովել համար:

եւ այդ վերապատրաստ ﬓերին քաղաքացիական ծառայողների մասնակց թյ նն

3. Համապատասխան մարﬕններ մ վերապատրաստման գործընթացը կազմակերպ մ է գլխավոր քարտ ղարը:
4. Վերապատրաստ ﬓ իրականացվ մ է յ րաքանչյ ր քաղաքացիական ծառայողի համար ըստ անհատական ծրագրի, որը կազմվ մ (փոփոխվ մ) է քաղաքացիական ծառայողի տարեկան կատարողականի
գնահատմանը զ գընթաց իրականացված վերապատրաստման կարիքների գնահատ ﬕց:
5. Վերապատրաստ մ անցկացվ մ է նաեւ քաղաքացիական ծառայ թյան տվյալ պաշտոնի անձնագրով քաղաքացիական ծառայողի մասնագիտական գիտելիքների եւ կոմպետենցիաների տիրապետման նոր պահանջների
սահմանման դեպք մ՝ քաղաքացիական ծառայողի կամ կառ ցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարի նախաձեռն թյամբ:
6. Վերապատրաստման մասնակց թյան առավելագ յն ժամկետը վեց աﬕս է:
7. Գլխավոր քարտ ղարը վերապատրաստման կարիքների գնահատման արդյ նքներն ամփոփել ց հետո կազմ մ է համապատասխան մարﬓի քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագիրը, որը
ներառ մ է վերապատրաստման կարիքները, վերապատրաստման եղանակները, հատկացված կրեդիտները, ժամանակի բաշխված թյ նը, վերապատրաստ մ իրականացնող կազմակերպ թյ նները, վերապատրաստ մ
իրականացնող մասնագետների թեկնած ները եւ համակարգող փոխվարչապետի որոշմամբ սահմանված այլ չափանիշներ, եւ այդ ծրագիրը ներկայացն մ է քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակ` համաձայնեցման:
8. Քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակն ս ﬓասիր մ է ծրագիրը եւ տալիս համաձայն թյ ն վերապատրաստման ծրագիրը հաստատել համար: Համաձայն թյ նն ստանալ ց հետո գլխավոր քարտ ղարը
հաստատ մ է վերապատրաստման ծրագիրը եւ քաղաքացիական ծառայողներին տեղեկացն մ այդ ծրագրից բխող քաղաքացիական ծառայողի վերապատրաստման անհատական ծրագիրը: Հաշվեքննիչ պալատ մ
վերապատրաստման ծրագիրը հաստատ մ է Հաշվեքննիչ պալատը:
9. Գլխավոր քարտ ղարն անհրաժեշտ թյան դեպք մ ս յն հոդվածի 7-րդ եւ 8-րդ մասերով սահմանված կարգով կարող է վերանայել վերապատրաստման ծրագիրը:
10. Կոմպետենցիաների վերաբերյալ վերապատրաստ ﬓերը կազմակերպ մ է քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակը, իսկ մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ վերապատրաստ ﬓերը՝ համապատասխան
մարﬕնը:
11. Համապատասխան մարﬕնների ծրագրերի ս ﬓասիր թյան ժամանակ քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակը կարող է առաջարկել վերանայել վերապատրաստման ծրագիրը, ինչպես նաեւ այդ ծրագրեր մ
կարող է ներառել նաեւ կոմպետենցիաների վերաբերյալ կազմված վերապատրաստման ծրագրերը:
12. Վերապատրաստման հետ կապված ծախսերը կատարվ մ են պետական բյ ջեի, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ չարգելված այլ ﬕջոցների հաշվին:
13. Վերապատրաստ ﬓերի արդյ նքով քաղաքացիական ծառայողը ստան մ է կրեդիտներ: Անհատական ծրագրով հաստատված համապատասխան կրեդիտներն ստանալ ց հետո քաղաքացիական ծառայողը համարվ մ
է վերապատրաստված:
14. Ս յն օրենքի հիման վրա վերապատրաստման կարգը, վերապատրաստ մ իրականացնող կազմակերպ թյ ններին ներկայացվող հիﬓական չափանիշները, կրեդիտների սահմանման հիﬓական սկզբ նքները,
կարիքները գնահատել եւ անհատական ծրագիր կազﬔլ , ինչպես նաեւ համապատասխան մարﬓի վերապատրաստման ծրագիրը կազﬔլ , ﬕջազգային հավաստագրերի ճանաչելի թյան սկզբ նքները, տեսակները
սահման մ է համակարգող փոխվարչապետը:
ԳԼ

Խ5
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ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

Հոդված 20. Քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կիրառվող խրախ սանքի տեսակները
1. Երկարամյա ծառայ թյան եւ (կամ) ծառայողական պարտական թյ նները եւ (կամ) հանձնարարականները (առաջադրանքները) բարեխղճորեն կատարել , ինչպես նաեւ օրենսդր թյամբ սահմանված այլ դեպքեր մ
քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կարող են կիրառվել խրախ սանքի հետեւյալ տեսակները.
1) շնորհակալ թյան հայտարար մ.
2) դրամական պարգեւատր մ.
3) հ շանվերով պարգեւատր մ.
4) պատվոգրով (ﬔդալով) պարգեւատր մ.
5) լրաց ցիչ վճարովի արձակ րդի տրամադր մ.
6) կարգապահական տ յժի հան մ:
2. Քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կարող են կիրառվել նաեւ օրենսդր թյամբ սահմանված խրախ սման այլ տեսակներ:
3. Քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ խրախ սանքները կիրառ մ է նրան պաշտոնի նշանակել

իրավաս թյ ն

նեցող պաշտոնատար անձը:

4. Քաղաքացիական ծառայ թյան ղեկավար պաշտոնների 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ ենթախմբերի պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողներին, որպես խրախ սանք, Հանրապետ թյան Նախագահը օրենքով սահմանված
կարգով կարող է շնորհել բարձրագ յն դասային աստիճաններ:
5. Բարձրագ յն դասային աստիճաններն են՝ քաղաքացիական ծառայ թյան առաջին դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան, քաղաքացիական ծառայ թյան երկրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային
աստիճան, քաղաքացիական ծառայ թյան երրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան: Դասային աստիճաններից բարձրը քաղաքացիական ծառայ թյան առաջին դասի պետական խորհրդականի դասային
աստիճանն է:
Հոդված 21. Քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կիրառվող կարգապահական պատասխանատվ թյան ﬕջոցները եւ առանձնահատկ թյ նները, կարգապահական տ յժ կիրառել
ազատել կամ ծառայ թյան դադարեցման մասին որոշ մը բողոքարկելը

որոշ մը, պաշտոնից

1. Ծառայողական պարտական թյ ններն անհարգելի պատճառով չկատարել եւ (կամ) ոչ պատշաճ կատարել եւ (կամ) ծառայողական լիազոր թյ նները վերազանցել եւ (կամ) աշխատանքային կարգապահական
ներքին կանոնները խախտել եւ (կամ) քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոնները խախտել եւ (կամ) հանրային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող այլ սահմանափակ ﬓերը չպահպանել եւ (կամ) շահերի
բախման կանոնները, նվերներ ընդ նել արգելքը խախտել դեպքեր մ քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ սահմանված կարգով կիրառվ մ են ս յն օրենքով սահմանված կարգապահական տ յժերը:
2. Կարգապահական տ յժերը դասակարգվ մ են երկ

տեսակի՝ թեթեւ եւ խիստ.

1) թեթեւ կարգապահական տ յժերն են՝
ա. նախազգ շաց մ,
բ. նկատող թյ ն.
2) խիստ կարգապահական տ յժերն են՝
ա. խիստ նկատող թյ ն,
բ. աշխատավարձի իջեց մ ﬕնչեւ 20 տոկոսով, բայց ոչ ավելի, քան բազային աշխատավարձի չափը,
գ. ծառայ թյան դադարեց մ:
3. Կարգապահական տ յժ կիրառվ մ է ծառայողական քնն թյ ն անցկացնել ց հետո:
4. Կարգապահական տ յժ նշանակվ մ է, եթե երեք ամսից ավելի չի անցել խախտման հայտնաբերման օրվանից՝ չհաշված քաղաքացիական ծառայողի ժամանակավոր անաշխատ նակ թյան պատճառով բացակայ թյան,
գործ ղման, վերապատրաստման կամ արձակ րդի ﬔջ գտնվել ժամանակահատվածները:
5. Կարգապահական տ յժ նշանակվել չի կարող, եթե վեց ամսից ավելի է անցել խախտ մ կատարել օրվանից: Եթե խախտ մը հայտնաբերվ մ է ֆինանսատնտեսական գործ նե թյան, գ մարային կամ այլ արժեքների
ստ գման (այդ թվ մ` գ յքագրման) ընթացք մ, ապա կարգապահական տ յժը կարող է կիրառվել, եթե խախտ մը կատարել օրվանից անցել է ոչ ավելի, քան երեք տարի:
6. Կարգապահական տ յժ նշանակելիս հաշվի են առնվ մ խախտման բն յթը, բովանդակ թյ նը, այն հանգամանքները, որի պարագայ մ կատարվել է խախտ մը, խախտման հետեւանքները, նախկին մ
քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կարգապահական տ յժեր կիրառված լինել եւ (կամ) խախտ ﬓեր կատարած լինել հանգամանքները:
7. Կարգապահական տ յժի մասին քաղաքացիական ծառայողին հաղորդվ մ է ոչ

շ, քան կարգապահական տ յժ նշանակել ց հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ:

8. Յ րաքանչյ ր խախտման համար կարող է նշանակվել ﬔկ կարգապահական տ յժ: Ս յն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված կարգապահական տ յժը կրկին չի կարող կիրառվել, եթե
կարգապահական տ յժը հանված չէ, կամ չի լրացել ս յն հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված ժամկետը:
9. Եթե քաղաքացիական ծառայողը թեթեւ կարգապահական տ յժ նշանակել օրվանից հետո` վեց ամսվա ընթացք մ, նոր կարգապահական տ յժի չի ենթարկվել, իսկ խիստ կարգապահական տ յժ նշանակել
հետո` ﬔկ տարվա ընթացք մ, նոր կարգապահական տ յժի չի ենթարկվել, ապա նա համարվ մ է կարգապահական տ յժի չենթարկված:
10. Ս յն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված կարգապահական տ յժերը քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կիրառ մ է նրան պաշտոնի նշանակել

իրավաս թյ ն

օրվանից

նեցող պաշտոնատար անձը:

11. Քաղաքացիական ծառայողն իր նկատմամբ կարգապահական տ յժ կիրառել , պաշտոնից ազատել կամ ծառայ թյ նը դադարեցնել մասին որոշ մը կարող է բողոքարկել պաշտոնի նշանակել իրավաս թյ ն
նեցող պաշտոնատար անձի անﬕջական ղեկավարին կարգապահական տ յժ կիրառել մասին, պաշտոնից ազատել կամ ծառայ թյ նը դադարեցնել մասին որոշմանը ծան ցվել օրվանից հաշված` երեք
աշխատանքային օրվա ընթացք մ:
12. Ս յն հոդվածի 11-րդ մասով սահմանված կարգով բողոք բերելը կասեցն մ է բողոքարկվող ակտի կատար մը:
13. Ս յն հոդվածի 11-րդ մասով սահմանված բողոքարկման կարգը չի տարածվ մ քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոնները խախտել , հանրային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող այլ սահմանափակ ﬓերը
չպահպանել , շահերի բախման կանոնները խախտել , նվերներ ընդ նել արգելքը խախտել դեպքեր մ կիրառված կարգապահական տ յժերի վրա: Նշված դեպքեր մ կիրառված կարգապահական տ յժերը
բողոքարկվ մ են դատական կարգով:
14. Քննարկելով բերված բողոքը` իրավաս

պաշտոնատար անձն իրավաս

է՝

1) բավարարել բողոքն ամբողջ թյամբ կամ մասնակիորեն` փոփոխել կարգապահական տ յժի տեսակը կամ ճանաչել կարգապահական տ յժ կիրառել
դադարեցնել մասին որոշ ﬓ անվավեր.
2) ﬔրժել բողոքը՝ կարգապահական տ յժ կիրառել

մասին կամ պաշտոնից ազատել

կամ ծառայ թյ նը դադարեցնել

մասին կամ պաշտոնից ազատել

կամ ծառայ թյ նը

մասին որոշ մը թողնելով անփոփոխ:

15. Քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնից ազատել կամ ծառայ թյ նը դադարեցնել մասին որոշ ﬓ անվավեր ճանաչվել դեպք մ քաղաքացիական ծառայողը վերականգնվ մ է իր պաշտոն մ վարչական կամ
դատական ակտն ժի ﬔջ մտնել ց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացք մ, եւ հարկադիր պարապ րդի դիմաց ստան մ է հատ ց մ՝ Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ սահմանված կարգով եւ
չափով:
16. Քաղաքացիական ծառայողն իր նկատմամբ կարգապահական տ յժ կիրառել , այդ թվ մ` քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնից ազատել
դատական կարգով:

կամ ծառայ թյ նը դադարեցնել

մասին որոշ մը կարող է բողոքարկել

17. Քաղաքացիական ծառայողների նկատմամբ ս յն օրենքով սահմանված կարգով կարող է կիրառվել նյ թական պատասխանատվ թյ ն՝ օրենքով սահմանված չափով:
Հոդված 22. Ծառայողական քնն թյ նը
1. Ս յն օրենքով նախատեսված դեպքեր մ պաշտոնի նշանակել
պարզաբանման ենթակա հարցերը եւ անցկացման եղանակը:

իրավաս թյ ն

նեցող պաշտոնատար անձն նշանակ մ է ծառայողական քնն թյ ն՝ նշելով ծառայողական քնն թյան անցկացման հիմքերը,

2. Քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոնների, անհամատեղելի թյան պահանջների, հանրային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող այլ սահմանափակ ﬓերի, շահերի բախման, նվերներ ընդ նել
վերաբերյալ հարցերի ս ﬓասիր թյան համար նշանակված ծառայողական քնն թյ նն անցկացն մ է քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովը:

արգելքի

3. Քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոնների, անհամատեղելի թյան պահանջների հանրային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող այլ սահմանափակ ﬓերի, շահերի բախման, նվերներ ընդ նել
վերաբերյալ այլ անձի դիմ ﬕ եւ (կամ) լրատվաﬕջոցների հրապարակ ﬓերի հիման վրա ծառայողական քնն թյ ն նշանակ մ է գլխավոր քարտ ղարը:

արգելքի

4. Ծառայողական քնն թյան անցկացման ժամանակ անհրաժեշտ թյան դեպք մ ծառայողական քնն թյ ն նշանակած պաշտոնատար անձը, իր որոշմամբ, կարող է ներգրավել ծառայողական քնն թյան արդյ նքներով
չշահագրգռված մասնագետ՝ խորհրդատվ թյ ն տրամադրել համար:
5. Ծառայողական քնն թյ ն անցկացնել ընթացք մ քաղաքացիական ծառայողի (քաղաքացիական ծառայողների) ծառայողական պարտական թյ նների կատար մը ծառայողական քնն թյ ն անցկացնել
պաշտոնի նշանակել իրավաս թյ ն նեցող պաշտոնատար անձը կարող է կասեցնել` պահպանելով քաղաքացիական ծառայողի վարձատր թյ նը:
6. Ծառայողական քնն թյան նյ թեր մ հանցագործ թյ նների եւ (կամ) զանցանքների հատկանիշներ հայտնաբերել
քնն թյ նը կասեցվ մ է:

ժամկետ մ

դեպքեր մ այդ մասին հայտնվ մ է համապատասխան պետական մարﬕններին, եւ ծառայողական

7. Ծառայողական քնն թյան արդյ նքով ծառայողական քնն թյ ն վարողը պաշտոնի նշանակել իրավաս թյ ն նեցող պաշտոնատար անձին ներկայացն մ է եզրակաց թյ ն, որն առնվազն ներառ մ է ծառայողական
քնն թյամբ պարզված հանգամանքները եւ դրանց վերաբերյալ հետեւ թյ նները, անհրաժեշտ թյան դեպք մ` համապատասխան առաջարկ թյ ններ եւ դրանց վերաբերյալ հիﬓավոր ﬓեր:
8. Պաշտոնի նշանակել իրավաս թյ ն նեցող պաշտոնատար անձը ս յն օրենքի 21-րդ հոդվածի 11-րդ մասով նախատեսված ժամկետից հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ, քննարկ մ է եզրակաց թյ նը եւ
ընդ ն մ համապատասխան որոշ մ, բացառ թյամբ ս յն օրենքի 35-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի:
9. Ծառայողական քնն թյ ն անցկացնել

կարգը սահման մ է Կառավար թյ նը:

Հոդված 23. Քաղաքացիական ծառայողի իրավական վիճակը համապատասխան մարﬓի վերակազմակերպման եւ կառ ցվածքային փոփոխ թյան ժամանակ
1. Համապատասխան մարﬓի վերակազմակերպ մը եւ (կամ) կառ ցվածքային փոփոխ թյ նը քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնից ազատել (լիազոր թյ նները դադարեցնել ) հիմք չէ, բացառ թյամբ այն դեպքերի,
երբ դրանք ղեկցվ մ են համապատասխան մարﬓի վերակազմակերպմամբ եւ (կամ) կառ ցվածքային փոփոխ թյամբ պայմանավորված հաստիքների եւ (կամ) քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների կրճատմամբ եւ
(կամ) համապատասխան մարﬓի վերակազմակերպմամբ եւ (կամ) կառ ցվածքային փոփոխ թյամբ պայմանավորված` պաշտոնների անձնագրեր մ այնպիսի նոր պահանջների սահմանմամբ, որոնց բավարար մը
հնարավոր չէ ապահովել վերապատրաստմամբ:
2. Վերակազմակերպմամբ եւ (կամ) կառ ցվածքային փոփոխ թյամբ պայմանավորված հաստիքների եւ (կամ) քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների կրճատման դեպք մ աշխատանքային գործ նե թյ նը
շար նակել նախապատվ թյան իրավ նքը տրվ մ է հղի կամ ﬕնչեւ երեք տարեկան երեխա խնամող կամ պարտադիր զինվորական ծառայ թյան զորակոչված քաղաքացիական ծառայողին, իսկ այս պայմանի
հավասար թյան կամ բացակայ թյան դեպք մ` քաղաքացիական ծառայ թյան առավել երկար աշխատանքային ստաժ եւ վերջին երեք տարվա ընթացք մ կատարողականի գնահատման ավելի բարձր արդյ նքներ
նեցող քաղաքացիական ծառայողին: Նշված պայմանների հավասար թյան կամ բացակայ թյան դեպքեր մ աշխատանքային գործ նե թյ նը շար նակել նախապատվ թյ նը որոշ մ է համապատասխան մարﬓի
ղեկավարը:
3. Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ սահմանված կարգով համապատասխան մարﬓի աշխատողների քանակի կրճատման դեպք մ աշխատանքային գործ նե թյ նը շար նակել
որոշ մ է համապատասխան մարﬓի ղեկավարը:

նախապատվ թյ նը

4. Կառ ցվածքային փոփոխ թյան ժամանակ կառ ցվածքային փոփոխ թյան ենթարկվող կառ ցվածքային ստորաբաժանման քաղաքացիական ծառայողն իր հաստիքային ﬕավորով կարող է տեղափոխվել
կառ ցվածքային փոփոխ թյան չենթարկվող կառ ցվածքային ստորաբաժան մ՝ հավասարազոր կամ ցածր քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի՝ իր համաձայն թյամբ:
5. Համապատասխան մարﬓի վերակազմակերպման եւ (կամ) կառ ցվածքային փոփոխ թյան հետեւանքով քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների անվանացանկ մ առաջացած պաշտոններն զբաղեցվ մ են
անվանացանկ մ փոփոխ թյ ններ կատարել ց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացք մ, ս յն հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված կարգով:
6. Համապատասխան մարﬓի վերակազմակերպման եւ (կամ) կառ ցվածքային փոփոխ թյան ժամանակ քաղաքացիական ծառայողը վերանշանակվ մ է ﬕնչեւ վերակազմակերպ մը զբաղեցրած պաշտոնին
հավասարազոր պաշտոնի կամ ավելի ցածր պաշտոնի` իր համաձայն թյամբ, բացառ թյամբ առաջխաղացման դեպքի: Առաջխաղացման դեպք մ քաղաքացիական ծառայողի հետ կնքվ մ է ժամկետային աշխատանքային
պայմանագիր, եւ հայտարարվ մ է մրց յթ տվյալ պաշտոնն զբաղեցնել համար:
7. Քաղաքացիական ծառայ թյան այն պաշտոնները, որոնք չեն համալրվել ս յն հոդվածով սահմանված կարգով, զբաղեցվ մ են մրց յթով:
8. Վերակազմակերպ ﬕց եւ (կամ) կառ ցվածքային փոփոխ թյան արդյ նք մ քաղաքացիական ծառայողի հետ վերջնահաշվարկ չի կատարվ մ:
9. Վերակազմակերպ ﬕց եւ (կամ) կառ ցվածքային փոփոխ թյան արդյ նք մ, եթե անվանացանկից հանվ մ է ս յն օրենքի 12-րդ հոդվածի 9-րդ մասով գործ ղված քաղաքացիական ծառայողի պաշտոնը, ապա
գործ ղման ժամկետի ավարտից հետո քաղաքացիական ծառայողին առաջարկվ մ է հավասարազոր կամ ցածր պաշտոն: Եթե քաղաքացիական ծառայողը չի տալիս համաձայն թյ ն առաջարկված պաշտոն մ
նշանակվել համար, ապա նա գրանցվ մ է կադրերի ռեզերվ մ:
10. Վերակազմակերպ ﬕց եւ (կամ) կառ ցվածքային փոփոխ թյ նից հետո անձնակազﬕ կառավարման ընթացակարգային առանձնահատկ թյ նները սահման մ է համակարգող փոխվարչապետը:
Հոդված 24. Քաղաքացիական ծառայ թյան կադրերի ռեզերվը
1. Քաղաքացիական ծառայ թյան կադրերի ռեզերվը քաղաքացիական ծառայ թյան տեղեկատվական հարթակ մ վար մ են համապատասխան մարﬕնները:
2. Գործ նե թյ նը դադարած մարﬕնների կադրերի ռեզերվը վար մ, վարձատր թյ նը տրամադր մ է քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակը:
3. Քաղաքացիական ծառայ թյան կադրերի ռեզերվ մ, իրենց դիմ ﬕ համաձայն, գրանցվ մ են ս յն օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-6-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնից
ազատված քաղաքացիական ծառայողները:
4. Քաղաքացիական ծառայ թյան կադրերի ռեզերվ մ գրանցված լինել ﬕանգամյա առավելագ յն ժամկետը վեց աﬕս է, բայց ոչ ավելի, քան կադրերի ռեզերվ մ գրանցված քաղաքացիական ծառայողի 65 տարին լրանալը:
Քաղաքացիական ծառայողը իր դիմ ﬕ համաձայն կարող է հանվել կադրերի ռեզերվից վաղաժամկետ:
5. Կադրերի ռեզերվ մ գրանցված լինել ժամանակահատվածը համարվ մ է քաղաքացիական ծառայ թյան ստաժ: Քաղաքացիական ծառայողը օրենքով սահմանված կարգով երեք աﬕս ստան մ է վարձատր թյ ն այն
համապատասխան մարﬓից, որտեղ զբաղեցրել է քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն:
6. Կադրերի ռեզերվ մ գրանցվել դեպք մ քաղաքացիական ծառայողի հետ վերջնահաշվարկ չի կատարվ մ: Այս դեպք մ քաղաքացիական ծառայողի հետ վերջնահաշվարկը կատարվ մ է, եթե քաղաքացիական
ծառայողի լիազոր թյ նները դադար մ են ս յն օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 15-րդ կետով նախատեսված հիմքով:
7. Եթե քաղաքացիական ծառայողը ս յն օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված կարգով զբաղեցն մ է քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն ն յն համապատասխան մարﬓ մ, ապա այս դեպք մ կադրերի ռեզերվից դ րս
գալ դեպք մ վերջնահաշվարկ չի կատարվ մ, իսկ այլ համապատասխան մարﬓ մ զբաղեցնել դեպք մ կատարվ մ է վերջնահաշվարկ:
8. Եթե քաղաքացիական ծառայողը ս յն օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված կարգով զբաղեցն մ է քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն, ապա այս դեպք մ կադրերի ռեզերվից դ րս գալ
կատարվ մ:
9. Քաղաքացիական ծառայողը հանվ մ է կադրերի ռեզերվից հանրային պաշտոն կամ հանրային ծառայ թյան պաշտոն զբաղեցնել

կամ այլ աշխատանքի անցնել

10. Կադրերի ռեզերվ մ գրանցված ժամանակ քաղաքացիական ծառայողը չ նի արձակ րդի իրավ նք, եւ վերջնահաշվարկի ﬔջ ռեզերվ մ գրանցված լինել
11. Քաղաքացիական ծառայ թյան կադրերի ռեզերվը վարել , կադրերի ռեզերվ մ գրանցել

եւ կադրերի ռեզերվից հանել

դեպք մ վերջնահաշվարկ չի

դեպք մ:

ժամանակահատվածը չի հաշվարկվ մ:

կարգը սահման մ է Կառավար թյ նը:

Հոդված 25. Քաղաքացիական ծառայողի անձնական գործը եւ քաղաքացիական ծառայողների գրանցամատյանը
1. Քաղաքացիական ծառայողի ծառայողական գործ նե թյան ընթացքն արտացոլվ մ է նրա անձնական գործ մ:
2. Քաղաքացիական ծառայողի անձնական գործը գրանցամատյանի բաղկաց ցիչ մաս է, որը քաղաքացիական ծառայ թյան տեղեկատվական հարթակ մ վար մ է համապատասխան մարﬕնը:
3. Գրանցամատյան վարել

ընթացակարգային առանձնահատկ թյ նները սահման մ է համակարգող փոխվարչապետը:

Հոդված 26. Քաղաքացիական ծառայողի վարձատր թյ նը
1. Յ րաքանչյ ր քաղաքացիական ծառայող, առանց որեւէ խտրական թյան,

նի աշխատանքի համար համարժեք վարձատր թյան իրավ նք:

2. Քաղաքացիական ծառայողը (նաեւ քաղաքացիական ծառայ թյան կադրերի ռեզերվ մ գրանցված քաղաքացիական ծառայողը) ստան մ է վարձատր թյ ն՝ «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայ թյան
պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատր թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետ մ:
ԳԼ

Խ6
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Հոդված 27. Քաղաքացիական ծառայողի աշխատանքային հարաբեր թյ նները
1. Քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքային հարաբեր թյ նները կարգավորվ մ են ս յն օրենքով, հանրային ծառայ թյան մասին Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ:
2. Քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքային այն հարաբեր թյ նները, որոնք կարգավորված չեն ս յն օրենքով եւ (կամ) հանրային ծառայ թյան մասին Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ,
կարգավորվ մ են Հայաստանի Հանրապետ թյան աշխատանքային օրենսդր թյամբ:
3. Քաղաքացիական ծառայողների ﬕջեւ ծառայողական փոխհարաբեր թյ նները կարգավորվ մ են աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոններով:
Հոդված 28. Քաղաքացիական ծառայողի աշխատանքային (ծառայ թյան) ժաﬔրը
1. Աշխատանքային (ծառայ թյան) ժաﬔրն այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացք մ, օրենքի կամ այլ նորմատիվ իրավական ակտի համաձայն, քաղաքացիական ծառայողը պարտավոր է կատարել իր ծառայողական
պարտական թյ նները, ինչպես նաեւ այլ ժամանակահատվածներ են, որոնք, օրենքների եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի համաձայն, ներառվ մ են աշխատաժամանակ մ։
2. Քաղաքացիական ծառայողի աշխատանքային ժաﬔրը կարող են փոխվել` պայմանավորված տվյալ մարﬓ մ աշխատանքների կազմակերպման առանձնահատկ թյ ններով:
3. Գործադիր իշխան թյան մարﬕններ մ աշխատանքային ժաﬔրը սահման մ է Կառավար թյ նը՝ հաշվի առնելով համապատասխան մարﬓ մ աշխատանքների կազմակերպման առանձնահատկ թյ նները:
Հոդված 29. Քաղաքացիական ծառայողի ծառայողական գործ ղ մը
1. Քաղաքացիական ծառայողի ծառայողական գործ ղ մ է համարվ մ պաշտոնի նշանակել իրավաս թյ ն նեցող պաշտոնատար անձի` համապատասխան իրավական ակտի հիման վրա քաղաքացիական ծառայողի
մշտական ծառայողական վայրից որոշակի ժամկետով այլ վայր ﬔկնելը՝ ծառայողական որոշակի պարտական թյ ններ կատարել համար:
2. Գլխավոր քարտ ղարի ծառայողական գործ ղման որոշ մ կայացն մ է համապատասխան մարﬓի ղեկավարը:
3. Քաղաքացիական ծառայողի ծառայողական գործ ղման պայմաններն

կարգը սահման մ է Կառավար թյ նը:

Հոդված 30. Քաղաքացիական ծառայողի արձակ րդը
1. Քաղաքացիական ծառայողն

նի աﬔնամյա նվազագ յն եւ աﬔնամյա լրաց ցիչ արձակ րդի իրավ նք:

2. Քաղաքացիական ծառայողի աﬔնամյա արձակ րդի տեւող թյ նը 20 աշխատանքային oր է, իսկ լրաց ցիչ արձակ րդի տեւող թյ նը` չորս աշխատանքային օր:
3. Քաղաքացիական ծառայողին հերթական եւ (կամ) լրաց ցիչ արձակ րդը տրամադրվ մ է այնպես, որ չխոչընդոտի տվյալ կառ ցվածքային ստորաբաժանման բնականոն գործ նե թյանը:
4. Առանձին դեպքեր մ, անձնական կամ ընտանեկան հանգամանքներից ելնելով, քաղաքացիական ծառայողին կարող է ﬔկ տարվա ընթացք մ տրամադրվել չվճարվող արձակ րդ՝ ոչ ավելի, քան երես ն օր:
5. Քաղաքացիական ծառայողին արձակ րդ տրամադրել

կարգը եւ պայմանները սահման մ է Կառավար թյ նը:

6. Քաղաքացիական ծառայողներին արձակ րդ տրամադր մ է գլխավոր քարտ ղարը, իսկ գլխավոր քարտ ղարին՝ համապատասխան մարﬓի ղեկավարը:
Հոդված 31. Քաղաքացիական ծառայ թյան ստաժը
1. Քաղաքացիական ծառայ թյան ստաժը ներառ մ է քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն զբաղեցնել , քաղաքացիական ծառայ թյան կադրերի ռեզերվ մ գրանցված լինել , համապատասխան մարﬕններ մ ﬕնչեւ
ս յն օրենքի ժի ﬔջ մտնելն աշխատած ողջ ժամանակահատվածը:
2. Քաղաքացիական ծառայ թյան ստաժը չի ներառ մ ս յն օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ՝ քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն զբաղեցնել , քաղաքացիական ծառայ թյան կադրերի ռեզերվ մ գրանցված
լինել , ինչպես նաեւ օրենքի խախտմամբ համապատասխան մարﬕններ մ ﬕնչեւ ս յն օրենքի ժի ﬔջ մտնելն աշխատած ժամանակահատվածը:
3. Քաղաքացիական ծառայ թյան ստաժը հաշվարկվ մ է քաղաքացիական ծառայողի ընդհան ր աշխատանքային ստաժ մ:
4. Ս յն օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով նախատեսված հիմքով՝ քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնից ազատված անձի պետական պաշտոն զբաղեցնել
հավասարեցվ մ է քաղաքացիական ծառայ թյան ստաժին:

ժամանակահատվածի աշխատանքային ստաժը

5. Համապատասխան մարﬕններ մ փորձնակ գրանցված ժամանակաշրջանը ս յն օրենքի իմաստով հաշվարկվ մ է որպես հանրային ծառայ թյան ստաժ՝ քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն զբաղեցնել
Փորձնակ գրանցված ժամանակահատված մ աշխատանքների մասնակց թյան համար փորձնակը չի վարձատրվ մ:
6. Փորձնակ գրանցել

համար:

եւ աշխատանքների մասնակց թյան առանձնահատկ թյ նները սահման մ է համակարգող փոխվարչապետը:

Հոդված 32. Քաղաքացիական ծառայողի կողﬕց ֆիզիկական

ժ, հատ կ ﬕջոցներ եւ զենք գործադրելը եւ համազգեստը

1. Համապատասխան մարﬕնների առջեւ դրված խնդիրների առանձնահատկ թյ ններով պայմանավորված` քաղաքացիական ծառայողը կարող է կրել համազգեստ եւ (կամ) զենք, ինչպես նաեւ կարող է գործադրել
ֆիզիկական ժ եւ հատ կ ﬕջոցներ:
2. Քաղաքացիական ծառայողի կողﬕց ֆիզիկական ժի, հատ կ ﬕջոցների եւ զենքի գործադրման, զենք տրամադրել , զենքը պահել , կրել , օգտագործել
մարﬕնների ցանկը սահման մ է Կառավար թյ նը, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:
ԳԼ

կարգը, պայմանները, համազգեստների նկարագրերը եւ այդ
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Հոդված 33. Քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովը
1. Քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովի կազմ մ ընդգրկվել համար համապատասխան մարﬕնների գլխավոր քարտ ղարները քաղաքացիական ծառայ թյան տեղեկատվական հարթակ մ լրացն մ
են համակարգող փոխվարչապետի սահմանած պահանջները բավարարող երկ քաղաքացիական ծառայողի թեկնած թյ ն: Գլխավոր քարտ ղարը չի կարող լինել էթիկայի հանձնաժողովի անդամ:
2. Քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովը բաղկացած է հինգ անդաﬕց: Յ րաքանչյ ր դեպքի համար ձեւավորվ մ է քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի առանձին հանձնաժողով:
3. Քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողով ձեւավորել իրավական հիմք առաջանալ պահից ﬔկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ համապատասխան մարﬓի բարեվարք թյան հարցերով կազմակերպիչը
էլեկտրոնային ծրագրի ﬕջոցով պատահական թյան սկզբ նքով ձեւավոր մ է քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողով՝ կազմ մ պարտադիր ընդգրկելով տվյալ մարﬓի՝ քաղաքացիական ծառայողների
էթիկայի հանձնաժողովի անդաﬕ թեկնած ներից ﬔկին: Էլեկտրոնային ծրագիրը պատահական թյան սկզբ նքով պաշտոնով ավելի բարձր քաղաքացիական ծառայողին ընտր մ է քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի
հանձնաժողովի նախագահ: Տվյալ մարﬓի ներկայաց ցիչը չի կարող լինել քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ:
4. Քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովի անդաﬓ իր լիազոր թյ ններն իրականացնելիս ենթարկվ մ է ﬕայն Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյանը եւ օրենքներին, անկախ է իրեն
առաջադրած պաշտոնատար անձից։
5. Քաղաքացիական ծառայողը, որպես հանձնաժողովի անդամ եւ դրանից հետո, չի կարող կարգապահական պատասխանատվ թյան ենթարկվել իր՝ որպես հանձնաժողովի անդաﬕ կարգավիճակից բխող գործող թյ նների
համար, բացառ թյամբ անհարգելի պատճառով հանձնաժողովի աշխատանքից բացակայել դեպքերի:
Հոդված 34. Քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովի գործ նե թյ նը
1. Քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողոﬖ աշխատանքները կազմակերպ մ է ծառայողական քնն թյան կարգին համապատասխան:
2. Հանձնաժողովի նախագահը կատար մ է աշխատանքների բաշխ մ հանձնաժողովի անդաﬓերի ﬕջեւ:
3. Հանձնաժողովը ծառայողական քնն թյան վերաբերյալ եզրակաց թյ ն ընդ ն մ է՝ գ մարելով հանձնաժողովի նիստ: Նիստն իրավազոր է, եթե դրան ներկա է քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովի
առնվազն երեք անդամ:
4. Քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողոﬖ անհամատեղելի թյան պահանջների եւ այլ սահմանափակ ﬓերի, ինչպես նաեւ վարքագծի ղենիշային սկզբ նքների եւ դրանցից բխող վարքագծի կանոնների
վերաբերյալ մասնագիտական խորհրդատվ թյ ն եւ ﬔթոդական աջակց թյ ն ստանալ համար կարող է դիﬔլ Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողով:
5. Քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովը հանրային ծառայողների անհամատեղելի թյան պահանջների, այլ սահմանափակ ﬓերի, նվերներ ընդ նել արգելքի, վարքագծի կանոնների խախտ ﬓերի,
ինչպես նաեւ շահերի բախման իրավիճակների կանխարգելմանն վերացմանն ղղված առաջարկ թյ ններ է ներկայացն մ համապատասխան մարﬕն կամ պաշտոնատար անձին:
Հոդված 35. Պատասխանատվ թյան առանձնահատկ թյ նները քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոնները խախտել , հանրային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող այլ սահմանափակ ﬓերը չպահպանել ,
շահերի բախման կանոնները, նվերներ ընդ նել արգելքը խախտել դեպքեր մ

1. Քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովը ծառայողական քնն թյան արդյ նքով ընդ նած եզրակաց թյ նն անﬕջապես

ղարկ մ է ծառայողական քնն թյան կողﬔրին:

2. Քաղաքացիական ծառայողն անհամատեղելի թյան պահանջների եւ այլ սահմանափակ ﬓերի խախտ ﬓերի վերաբերյալ քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովի եզրակաց թյ նը կարող է բողոքարկել
այն ստանալ պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ՝ Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողով:
3. Ս յն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված ժամկետ մ բողոք ներկայացնելը հիﬓավորող փաստաթղթի բացակայ թյան դեպք մ, իսկ վարքագծի կանոնները խախտել եւ (կամ) շահերի բախման կանոնները եւ (կամ)
նվերներ ընդ նել արգելքը խախտել վերաբերյալ քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովի եզրակաց թյ նն ստանալ ց հետո, իսկ բողոքարկման դեպք մ համապատասխան եզրակաց թյ նն
ստանալ ց հետո` ﬔկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ, գլխավոր քարտ ղարը եզրակաց թյ նը հրապարակ մ է այդ մարﬓի պաշտոնական կայքէջ մ:
4. Պաշտոնի նշանակել իրավաս թյ ն նեցող պաշտոնատար անձը եզրակաց թյան հրապարակ ﬕց հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ, քննարկ մ է եզրակաց թյ նը եւ արդյ նքների մասին
տեղեկատվ թյ նը հրապարակ մ այդ մարﬓի պաշտոնական կայքէջ մ:
Հոդված 36. Բարեվարք թյան հարցերով կազմակերպիչը
1. Համապատասխան մարﬕնների անձնակազﬕ կառավարման ստորաբաժան մ մ նախատեսվ մ է բարեվարք թյան հարցերով կազմակերպչի քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն:
2. Բարեվարք թյան հարցերով կազմակերպիչը՝
1) քաղաքացիական ծառայողներին տրամադր մ է անհամատեղելի թյան պահանջների, այլ սահմանափակ ﬓերի, նվերներ ընդ նել
ներկայացն մ շահերի բախման իրավիճակի լ ծմանն ղղված քայլեր ձեռնարկել վերաբերյալ առաջարկ թյ ն.

արգելքի, վարքագծի կանոնների վերաբերյալ մասնագիտական խորհրդատվ թյ ն,

2) իրականացն մ է բարեվարք թյան հարցերով վերապատրաստման կարիքների բացահայտ մ եւ վերապատրաստման ծրագրերի, ինչպես նաեւ բարեվարք թյան պահանջների պահպանմանն
մշակ մ.

ղղված այլ ծրագրերի

3) համապատասխան մարﬓի գլխավոր քարտ ղարի, էթիկայի հանձնաժողովի պահանջով կամ Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի առաջարկով կատար մ է բարեվարք թյան համակարգին առնչվող
ս ﬓասիր թյ ններ.
4) մշակ մ է քաղաքացիական ծառայողների բարեվարք թյան պլանների նախագծերը, դրանք ներկայացն մ գլխավոր քարտ ղարի հաստատմանը.
5) վար մ է քաղաքացիական ծառայողների կողﬕց անհամատեղելի թյան պահանջների, այլ սահմանափակ ﬓերի, վարքագծի կանոնների խախտ ﬓերի եւ շահերի բախման, նվերների ընդ նման արգելքի խախտման
դեպքերի վիճակագր թյ ն:
ԳԼ
ԾԱՌԱՅ

ԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐ

Հոդված 37. Քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնից ազատել
1. Քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնից ազատել

ՄԸ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅ

Խ8

ԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼԸ, ԼԻԱԶՈՐ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼԸ

եւ ծառայ թյան դադարման հիմքերը

հիմքերն են՝

1) անձնական դիմ մը.
2) հաստիքների եւ (կամ) ս յն օրենքի 23-րդ հոդվածով սահմանված դեպք մ քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի կրճատ մը.
3) ս յն օրենքի 23-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված դեպքեր մ քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի չնշանակվելը.
4) քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնից ազատել

կամ ծառայ թյ նը դադարեցնել

որոշ ﬓ անվավեր ճանաչելը եւ անձին քաղաքացիական ծառայ թյան իր պաշտոն մ վերականգնելը.

5) համապատասխան մարﬓի գործ նե թյան դադար մը.
6) ս յն օրենքի 23-րդ հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված դեպք մ քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի նշանակվել ն համաձայն թյ ն չտալը.
7) հանրային պաշտոն մ ընտրվելը կամ նշանակվելը:
2. Քաղաքացիական ծառայողի լիազոր թյ նները դադար մ են՝
1) նրա մահվան դեպք մ.
2) ս յն օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի «ա» ենթակետով նախատեսված կարգապահական տ յժը ﬔկ տարվա ընթացք մ կրկին կիրառել

դեպք մ.

3) ս յն օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի «ա» եւ «բ» ենթակետերով նախատեսված կարգապահական տ յժերը ﬔկ տարվա ընթացք մ կիրառել
4) ս յն օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի «գ» ենթակետով նախատեսված կարգապահական տ յժը կիրառել

5) ժամանակավոր անաշխատ նակ թյան հետեւանքով ﬔկ տարվա ընթացք մ ավելի քան չորս աﬕս անընդﬔջ կամ վերջին տասներկ
չհաշված հղի թյան եւ ծննդաբեր թյան արձակ րդը.
6) ս յն օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնել

դեպք մ.

դեպք մ.
ամսվա ընթացք մ ավելի քան 140 օր աշխատանքի չներկայանալ

դեպք մ՝

դեպք մ.

7) քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի նշանակել ՝ ս յն օրենքով սահմանված կարգի խախտ մը՝ քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակի ﬕջնորդ թյամբ.
8) «Հանրային ծառայ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով սահմանված անհամատեղելի թյան պահանջները չպահպանել
9) Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացի թյ նը դադարեցնել

դեպքեր մ՝ համապատասխան եզրակաց թյան հիման վրա.

դեպք մ.

10) ժի ﬔջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված ﬔղադրական դատավճռի դեպք մ, բացառ թյամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տ գանք: Անձի կողﬕց տ գանքի վճարման ժամանակաց յցով սահմանված
պարտավոր թյ նների կատար մը խախտել դեպք մ տ գանքը կամ տ գանքի չվճարված մասը հանրային աշխատանքներով փոխարինվել դեպք մ ծառայ թյ նը դադարեցվ մ է.
11) քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն զբաղեցնել ՝ ս յն օրենքով սահմանված առավելագ յն տարիքը լրանալ
12) դատական կարգով անգործ նակ կամ սահմանափակ գործ նակ կամ անհայտ բացակայող ճանաչվել
13) դատական կարգով քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն զբաղեցնել

իրավ նքից զրկվել

14) Կառավար թյան հաստատած հիվանդ թյ ններից որեւէ ﬔկով հիվանդանալ
15) կադրերի ռեզերվից հանվել
16) երկ

դեպք մ.

դեպք մ.

դեպք մ.

դեպք մ.

դեպք մ, բացառ թյամբ այն դեպքերի, երբ քաղաքացիական ծառայողը զբաղեցն մ է հանրային պաշտոն կամ հանրային ծառայ թյան պաշտոն.

տարի անընդﬔջ իր ﬔղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալ

դեպք մ.

17) անձնական դիմ ﬕ համաձայն:
3. Երկ տարի անընդﬔջ կատարողականի տարեկան գնահատման արդյ նքները Կառավար թյան սահմանած տոկոսից (ﬕավորից) ցածր լինել
անձն իրավ նք նի դադարեցնել քաղաքացիական ծառայողի լիազոր թյ նները:

դեպք մ պաշտոնի նշանակել

իրավաս թյ ն

նեցող պաշտոնատար

4. Քաղաքացիական ծառայողի ծառայ թյ նը չի կարող դադարեցվել ս յն հոդվածի 2-րդ մասի 17-րդ կետով, եթե առկա է 1-16-րդ կետերով նախատեսված հիմքերից որեւէ ﬔկը:
5. Ս յն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով եւ ս յն հոդվածի 2-րդ մասի 17-րդ կետով նախատեսված հիմքերով քաղաքացիական ծառայողն ազատվ մ է զբաղեցրած պաշտոնից, կամ դադարեցվ մ է ծառայ թյ նը դիմ մ
ներկայացնել ց հետո` երրորդ աշխատանքային օրը, եթե այդ դիմ մ մ ավելի շ ժամկետ նախատեսված չէ: Մինչեւ համապատասխան իրավական ակտի ընդ ն մը քաղաքացիական ծառայողը կարող է հետ վերցնել
ներկայացրած դիմ մը:
6. Ս յն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հիմքերի (բացառ թյամբ 17-րդ կետով նախատեսված հիմքի) ի հայտ գալ դեպք մ պաշտոնի նշանակել
օրվա ընթացք մ ընդ ն մ է քաղաքացիական ծառայողի լիազոր թյ նները դադարել մասին համապատասխան իրավական ակտ:
7. Ս յն հոդվածի 1-ին մասի 2-4-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնից ազատել

իրավաս թյ ն

նեցող պաշտոնատար անձը երկ

աշխատանքային

դեպք մ քաղաքացիական ծառայողներին այդ մասին նախազգ շացնելը պարտադիր չէ:

8. Ս յն հոդվածի 2-րդ մասի 2-4-րդ կետերով նախատեսված հիմքերից որեւէ ﬔկով ծառայ թյ նը դադարեցրած անձը ﬕնչեւ ﬔկ տարին լրանալը չի կարող մասնակցել քաղաքացիական ծառայ թյան տվյալ պաշտոնի
մրց յթին:
9. Մինչեւ քաղաքացիական ծառայ թյան զբաղեցրած պաշտոնից ազատել մասին կամ լիազոր թյ նները դադարել մասին իրավական ակտն ընդ նելը համապատասխան մարﬕնը քաղաքացիական ծառայողից
պահանջ մ է նրա գործավար թյանը հանձնված նյ թերը եւ օգտագործմանը տրամադրված գ յքը: Քաղաքացիական ծառայողը պարտավոր է անհապաղ կատարել այդ պահանջը:
ԳԼ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅ

Խ9

ԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏ

ՆԵՐԸ

Հոդված 38. Քաղաքացիական ծառայ թյան կազմակերպ մը եւ ղեկավար մը
1. Քաղաքացիական ծառայ թյան ղեկավար մը, ﬕասնական թյ նը ս յն օրենքով եւ այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ապահով մ է վարչապետի աշխատակազﬕ քաղաքացիական ծառայ թյան
գրասենյակը:
2. Քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակը հաշվետ

է վարչապետին, Կառավար թյանը եւ համակարգող փոխվարչապետին:

3. Քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակը ՝
1) իրականացն մ է համապատասխան մարﬕնների մարդկային ռես րսների կառավարման ﬔթոդական ղեկավար մը եւ վերահսկող թյ նը.
2) ս ﬓասիր մ եւ վերլ ծ մ է համապատասխան մարﬕններ մ հանրային ծառայ թյան օրենսդր թյան կիրառման պրակտիկան, մշակ մ եւ Կառավար թյան, վարչապետի եւ համակարգող փոխվարչապետի
քննարկմանն է ներկայացն մ հանրային ծառայ թյանն առնչվող համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերը.
3) իրականացն մ է վերլ ծ թյ ններ` բացահայտել հոս ն թյան դինաﬕկան, դրան նպաստող պայմանները, հայտարարված մրց յթներին դիմորդներ չլինել
գնահատ մը, չափանիշների սահման մը, ենթախմբերի դասակարգ մը.

պատճառները, այդ թվ մ` պաշտոնների սխալ

4) մշակ մ է պետական մարﬕններ մ աշխատանքի վարձատր թյան քաղաքական թյ նը.
5) Կառավար թյան սահմանած կարգով իրականացն մ է աշխատանքի շ կայի վերլ ծ թյ ն` ըստ մասնագիտ թյ նների եւ տարածքների.
6) իրականացն մ է կատարողականի գնահատման արդյ նքների մոնիտորինգ եւ կատար մ համապատասխան վերլ ծ թյ ններ.
7) իրականացն մ է վերապատրաստման արդյ նքների

ս ﬓասիր թյ ն եւ վերլ ծ թյ ն.

8) Կառավար թյ ն առաջարկ թյ ններ է ներկայացն մ համապատասխան մարﬕնների վերակազմակերպման, գործ նե թյան դադարման, կառ ցվածքային փոփոխ թյ նների ժամանակ քաղաքացիական
ծառայ թյան հետ կապված հարցերի վերաբերյալ.
9)

ս ﬓասիր թյ նների եւ վերլ ծ թյ նների արդյ նքների վերաբերյալ առաջարկ թյ ններ է ներկայացն մ համապատասխան մարﬕններ.

10) համապատասխան եւ այլ մարﬕններից ստան մ է քաղաքացիական ծառայ թյան հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվ թյ ն.
11) անձնակազﬕ կառավարման աշխատանքների կազմակերպման մասով տալիս է ﬔթոդական ց ց ﬓեր.
12) իրականացն մ է ս յն օրենքով, այլ օրենքներով, դրանցից բխող իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազոր թյ ններ:
4. Քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակը, օրենքով սահմանված դեպքեր մ քաղաքացիական ծառայ թյան որոշ ինստիտ տների, գործառ յթների, ընթացակարգերի հետ կապված կարող է փորձարարական
աշխատանքներ կազմակերպել համապատասխան մարﬕններ մ:
Հոդված 39. Գլխավոր քարտ ղարը
1. Գլխավոր քարտ ղարը քաղաքացիական ծառայող է:
2. Համապատասխան մարﬕններ մ մարդկային ռես րսների կառավարման, հանրային ծառայ թյան մասին Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյան պահանջների պահպանման պատասխանատ ն գլխավոր
քարտ ղարն է:
3. Գլխավոր քարտ ղարի լիազոր թյ նները սահմանվ մ են ս յն օրենքով, «Հանրային ծառայ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով, «Կառավարչական իրավահարաբեր թյ նների կարգավորման
մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով, այլ օրենքներով եւ իրավական ակտերով:
4. Ս յն օրենքով սահմանված գլխավոր քարտ ղարի լիազոր թյ ններն իրականացն մ են օրենքով նախատեսված դեպքեր մ քաղաքացիական ծառայող համարվող աշխատակազﬕ ղեկավարը, դատական
դեպարտաﬔնտի ղեկավարը, վարչական պաշտոն զբաղեցնող աշխատակազﬕ ղեկավարը:
5. Անվտանգ թյան խորհրդի գրասենյակ մ ս յն օրենքով սահմանված` գլխավոր քարտ ղարի լիազոր թյ ններն իրականացն մ է Անվտանգ թյան խորհրդի քարտ ղարը, իսկ մարﬓի ղեկավարին վերապահված
լիազոր թյ նները՝ վարչապետը:
6. Այն տեսչական մարﬓ մ, որի քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված չէ գլխավոր քարտ ղարի պաշտոն, ս յն օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ եւ 5-րդ մասերով, 10-րդ հոդվածի 5-րդ եւ
11-րդ մասերով, 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 19-րդ հոդվածի 3-րդ եւ 7-9-րդ մասերով, 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 30-րդ հոդվածի 6-րդ մասով, 33-րդ հոդվածի 1-ին մասով եւ 35-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված
լիազոր թյ ններն իրականացն մ է տեսչական մարﬓի ղեկավարը: Տեսչական մարﬓի օրենքով նախատեսված ստորաբաժանման ղեկավարին պաշտոնի նշանակ մ եւ պաշտոնից ազատ մ է վարչապետի
աշխատակազﬕ ղեկավարը:
ԳԼ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅ

ԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿ

ԹՅ
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ՆՆԵՐԸ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐ

Մ

Հոդված 40. Քաղաքացիական ծառայ թյան կազմակերպման որոշ առանձնահատկ թյ ններ
1. Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ սահմանված կարգով եւ դեպքեր մ աշխատանքների փորձարարական կազմակերպման համար նախատեսված քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների անձնագրերը
կարող են ներառել աշխատանքային ստաժի եւ փորձի, կրթ թյան, ենթակա եւ հաշվետ լինել ` ս յն օրենքով սահմանված պահանջներից եւ չափանիշներից տարբերվող այլ չափանիշներ եւ պահանջներ:
2. Այդ չափանիշները եւ պահանջները սահմանվ մ են աշխատանքների փորձարարական կազմակերպման ծրագր մ եւ ս յն օրենքով սահմանված կարգով ներառվ մ են քաղաքացիական ծառայ թյան այդ պաշտոնների
անձնագրեր մ:
3. Աշխատանքների փորձարարական կազմակերպման համար նախատեսված քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոններն զբաղեցվ մ են ﬕայն ս յն օրենքով նախատեսված մրց թային կարգով:
ԳԼ

Խ 11

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ ԵՎ ԱՆՑ
Հոդված 41. Օրենքի

ՄԱՅԻՆ ԴՐ

ՅԹՆԵՐ

ժի ﬔջ մտնելը

1. Ս յն օրենքն ժի ﬔջ է մտն մ 2018 թվականի հ լիսի 1-ից, բացառ թյամբ ս յն օրենքի 33-36-րդ, 38-րդ, 42-րդ եւ 49-րդ հոդվածների: Ս յն օրենքի 33-36-րդ հոդվածներն
իսկ 38-րդ, 42-րդ եւ 49-րդ հոդվածներն ժի ﬔջ են մտն մ նորընտիր Հանրապետ թյան նախագահի կողﬕց իր պաշտոնի ստանձնման օրը:
2. Ս յն օրենքն
հոդվածների:

ժի ﬔջ մտնել ց հետո

ժի ﬔջ են մտն մ 2019 թվականի հ նվարի 1-ից,

ժը կորցրած ճանաչել «Քաղաքացիական ծառայ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան 2001 թվականի դեկտեմբերի 4-ի ՀՕ-272 օրենքը, բացառ թյամբ 9-րդ եւ 10-րդ

3. «Քաղաքացիական ծառայ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան 2001 թվականի դեկտեմբերի 4-ի ՀՕ-272 օրենքի 9-րդ եւ 10-րդ հոդվածներն
նախատեսված կարգն ժի ﬔջ մտնել օրվան հաջորդող 60-րդ օրը:

ժը կորցրած են ճանաչվ մ ս յն օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասով

4. 2019 թվականի հ նվարի 1-ից ժը կորցրած ճանաչել «Հայաստանի Հանրապետ թյան քննչական կոﬕտեի դեպարտաﬔնտ մ պետական ծառայ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան 2014 թվականի մայիսի 19-ի
ՀՕ-26-Ն օրենքը, «Քաղաքացիական հատ կ ծառայ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան 2007 նոյեմբերի 28-ի ՀՕ-286-Ն օրենքը:
Հոդված 42. Քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակի կազմավոր մը

1. Քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակի քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնները ﬕնչեւ ս յն օրենքով սահմանված մրց թային կարգով զբաղեցնելն զբաղեցվ մ են ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով՝
այլ անձանց կողﬕց:
Հոդված 43. Քաղաքացիական ծառայ թյան խորհրդի աշխատակազﬕ գործ նե թյան դադարեց մը
1. Ս յն օրենքն ժի ﬔջ մտնել ց հետո Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացիական ծառայ թյան խորհրդի նախագահը տասնհինգօրյա ժամկետ մ Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացիական ծառայ թյան
խորհրդի աշխատակազﬕ տիրապետման եւ օգտագործման իրավ նքով հանձնված գ յքը, ինչպես նաեւ ﬕջազգային ծրագրերի իրականացման արդյ նքով ստացված գ յքը, քաղաքացիական ծառայ թյան ինստիտ տների
բարեփոխման համար ﬕջազգային դոնոր կազմակերպ թյ նների եւ (կամ) սեփական ﬕջոցներով իրականացված ս ﬓասիր թյ նների, վերլ ծ թյ նների, կազմված ծրագրերի արդյ նքները հանձն մ է վարչապետի
աշխատակազմ, իսկ արխիվային փաստաթղթերը՝ Ազգային արխիվ:
2. Ս յն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված գործող թյան իրականաց ﬕց հետո քաղաքացիական ծառայ թյան աշխատակազﬕ քաղաքացիական ծառայողները վեց աﬕս ժամկետով գրանցվ մ են քաղաքացիական
ծառայ թյան կադրերի ռեզերվ մ:
3. Ս յն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված գործող թյան իրականաց ﬕց հետո դադար մ է քաղաքացիական ծառայ թյան խորհրդի գործ նե թյ նը:
Հոդված 44. Ս յն օրենքից բխող իրավական ակտերն ընդ նելը
1. Քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակի կազմավոր ﬕց հետո` ﬔկամսյա ժամկետ մ, վարչապետի հաստատմանն է ներկայացվ մ ժամանակաց յց եւ ﬕջոցառ ﬓերի ծրագիր` ս յն օրենքի գործող թյան ոլորտը
սահմանված մարﬕնների վրա տարածել համար:
2. Ս յն օրենքն

ժի ﬔջ մտնել ց հետո` ﬔկ ամսվա ընթացք մ, ընդ նել ս յն օրենքի կատար ﬓ ապահովող Կառավար թյան որոշ ﬓերը:

3. Ս յն օրենքն

ժի ﬔջ մտնել ց հետո` երկ

ամսվա ընթացք մ, ընդ նել ս յն օրենքի կատար ﬓ ապահովող փոխվարչապետի որոշ ﬓերը:

4. Ս յն օրենքն ժի ﬔջ մտնել ց հետո` ﬕնչեւ 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, ս յն օրենքին համապատասխանեցնել պետական ծառայ թյան մյ ս օրենքները՝ հիմք ընդ նելով ս յն օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասը,
մասնավորապես առանձնահատկ թյ ններ են սահմանվ մ զինվորական ծառայ թյ ն անցնող պետական ծառայողների պաշտոնների, ոստիկան թյան գործառ յթներ իրականացնող ոստիկան թյան ծառայողների
պաշտոնների, փրկարարական ծառայ թյան պաշտոնների, Հայաստանի Հանրապետ թյան արդարադատ թյան նախարար թյան քրեակատարողական հիﬓարկներ մ պետական ծառայ թյան պաշտոնների,
քրեակատարողական ծառայ թյան բարձրագ յն խմբի պաշտոնների եւ քրեակատարողական ծառայ թյան հատ կ նշանակ թյան ստորաբաժանման պաշտոնների, հարկադիր կատարողների պաշտոնների,
դիվանագիտական ծառայ թյան պաշտոնների, հարկային մարﬓ մ հետաքննչական, օպերատիվ-հետախ զական գործառ յթներ իրականացնող պաշտոնների, մաքսային մարﬕններ մ իրավապահ գործառ յթներ
իրականացնող պաշտոնների, նախաբացթող մային հսկող թյ ն, ներքին անվտանգ թյան ապահովման գործառ յթներ իրականացնող պաշտոնների, ինչպես նաեւ մաքսատան եւ մաքսակետի պաշտոնների, դատական
ծառայողների՝ դատավորի օգնականի, դատավորի գործավարի եւ դատական նիստերի քարտ ղարի պաշտոնների, դատական կարգադրիչների ծառայ թյան պաշտոնների համար:
5. Պետական ծառայողները համարվ մ են քաղաքացիական ծառայողներ: Ս յն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ժամանակաց յցին համապատասխան` առանց մրց յթի նշանակվ մ են քաղաքացիական ծառայ թյան
համապատասխան պաշտոններ մ:
Հոդված 45. Գործառ յթների իրականացման առանձնահատկ թյ նները ﬕնչեւ ս յն օրենքով նախատեսված էլեկտրոնային ծրագրերը կազﬔլը
1. Մինչեւ ս յն օրենքով նախատեսված էլեկտրոնային ծրագրերի կազմ մը քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակը այդ գործընթացները կազմակերպ մ եւ գործառ յթներն իրականացն մ է ոչ էլեկտրոնային
եղանակով՝ համակարգող փոխվարչապետի սահմանած կարգին համապատասխան:
2. Պաշտոնների դասակարգման եւ չափանիշների սահմանման ս յն օրենքով սահմանված պահանջները համապատասխան մարﬕնների վրա տարածվ մ են համակարգող փոխվարչապետի սահմանած ժամանակաց յցին
համապատասխան: Մինչ նոր չափանիշներով պաշտոնների գնահատ ﬓերն իրականացնելը եւ չափանիշներ սահմանելը գործ մ են ﬕնչեւ ս յն օրենքն ժի ﬔջ մտնելը հաստատված պաշտոնների անձնագրերը:
3. Ս յն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված ժամանակաց յցին համապատասխան` պաշտոնների դասակարգման նոր համակարգին անցնել
պաշտոններ մ առանց մրց յթի եւ ժամկետային պայմանագրի:

դեպք մ քաղաքացիական ծառայողները վերանշանակվ մ են իրենց

Հոդված 46. Էթիկայի հանձնաժողովի ձեւավոր մը եւ բարեվարք թյան հարցերով կազմակերպիչների նշանակ մը
1. Մինչեւ ս յն օրենքով նախատեսված Էթիկայի հանձնաժողովի ձեւավոր մը՝ քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակը եւ (կամ) Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը Էթիկայի հանձնաժողովի անդաﬓերի
թեկնած ների համար կազմակերպ մ են բարեվարք թյան հարցերով վերապատրաստ ﬓեր:
2. Բարեվարք թյան հարցերով կազմակերպիչների պաշտոնների անձնագրերը հաստատվ մ են 2019 թվականի հ նվարի երրորդ տասնօրյակ մ:
Հոդված 47. Իրավահաջորդ թյան որոշ դր յթներ
1. Մինչեւ ս յն օրենքն ժի ﬔջ մտնելը կիրառված խրախ սանքի (պարգեւատրման), կարգապահական տ յժի ﬕջոցները պահպան մ են իրենց իրավական հետեւանքները եւ հաշվի են առնվ մ ս յն օրենքով
նախատեսված կարգապահական տ յժեր եւ խրախ սանքի տեսակներ կիրառելիս:
2. Մինչեւ ս յն օրենքն ժի ﬔջ մտնելը տրամադրված արձակ րդները պահպան մ են իրենց իրավական հետեւանքները: Նախկին մ չօգտագործված եւ տեղափոխված արձակ րդները պահպանվ մ են եւ տրամադրվ մ
են ﬕնչ ս յն օրենքն ժի ﬔջ մտնելը գործող կարգին համապատասխան:
3. Մինչեւ ս յն օրենքն

ժի ﬔջ մտնելը հրապարակված մրց յթներն անցկացվ մ են մրց յթի հրապարակման ժամանակ գործող կարգին համապատասխան:

4. Պետական ծառայ թյան պաշտոններ մ օրենքով սահմանված կարգով փոխարինող եւ (կամ) պայմանագրով պաշտոն զբաղեցնող եւ (կամ) ժամանակավոր թափ ր պաշտոն զբաղեցնող անձինք շար նակ մ են իրենց
պարտական թյ նների կատար մը ﬕնչեւ տվյալ պաշտոնների համար սահմանված հիմքերի վերաց մը, եթե ս յն օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:
5. Վերապատրաստման, ատեստավորման (կատարողականի գնահատման) հարաբեր թյ նների իրավական հետեւանքները, ինչպես նաեւ արդեն իսկ նախատեսված եւ իրականացվող գործող թյ նները պահպան մ են
իրենց իրավական ժը:
6. Ստացած դասային աստիճանները, կոչ ﬓերը պահպանվ մ են:
7. Կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնել

համար գործող հավաստագիր

նեցող անձինք ընդգրկվ մ են վարկանիշային ց ցակներ մ` ս յն օրենքով սահմանված կարգին համապատասխան:

8. Ս յն օրենքի ժի ﬔջ մտնել ց հետո այն մարﬕններ մ, որոնց վրա ս յն օրենքի գործող թյ նը տարածվել է համաձայն ս յն օրենքի 44-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ժամանակաց յցի, պետական
ծառայողական հարաբեր թյ նները կարգավորվ մ են ﬕնչեւ ս յն օրենքն ժի ﬔջ մտնելը գործող կարգին համապատասխան:
9. Մինչեւ ս յն օրենքն
ժի ﬔջ մտնելը ժամանակավոր անաշխատ նակ թյան հետեւանքով ﬔկ տարվա ընթացք մ ավելի քան վեց աﬕս աշխատանքի չներկայանալ
ժամկետները (չհաշված հղի թյան եւ
ծննդաբեր թյան արձակ րդի) հաշվարկվ մ են նաեւ ս յն օրենքի ժի ﬔջ մտնել ց հետո, եւ իրավական հետեւանքներն առաջան մ են ս յն օրենքով սահմանված ժամկետները լրանալ դեպքեր մ:
10. Մինչեւ ս յն օրենքն

ժի ﬔջ մտնելը նախատեսված վերապատրաստ ﬓերը կազմակերպվ մ եւ անցկացվ մ են ﬕնչեւ ս յն օրենքն

ժի ﬔջ մտնելը գործող կարգին համապատասխան:

11. Պաշտոնների դասակարգման նոր համակարգին անցնելը ծառայ թյ նը դադարեցնել
հիմք չէ: Քաղաքացիական ծառայողը վերանշանակվ մ է նոր պաշտոնին: Նոր պաշտոնի նշանակվելը չի հանգեցն մ
քաղաքացիական ծառայ թյան մասին Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ սահմանված ժամկետների վերահաշվարկի:
12. Պաշտոնների դասակարգման նոր համակարգին անցնելիս քաղաքացիական ծառայողը պահպան մ է իր աշխատավարձը, եթե նոր դասակարգմամբ լինի պաշտոնի ենթախմբի (սանդղակի մակարդակի) իջեց մ:
13. Մինչեւ ս յն օրենքն
հաշվարկվ մ:

ժի ﬔջ մտնելը դասային աստիճանի համար հաշվարկվող հավելավճարը տրվ մ է տվյալ պաշտոնն զբաղեցնել

ժամանակահատված մ: Պաշտոնի փոփոխ թյան դեպք մ հավելավճարը չի

14. Մինչեւ ս յն օրենքն ժի ﬔջ մտնելը քաղաքացիական ծառայ թյան կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվ մ գրանցված քաղաքացիական ծառայողները համարվ մ են քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակի կողﬕց
վարվող կադրերի ռեզերվ մ գրանցված եւ ստան մ են սահմանված վարձատր թյ նը ﬕնչեւ ս յն օրենքն ժի ﬔջ մտնելը սահմանված ժամկետով:
15. «Քաղաքացիական ծառայ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան 2001 թվականի դեկտեմբերի 4-ի ՀՕ-272 օրենքի
բացառ թյամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

ժը կորցնելը հիմք չէ քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոններից ազատել

համար,

16. Ս յն օրենքի ժի ﬔջ մտնել ց հետո պետական ծառայողին ս յն օրենքով սահմանված կարգով քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի նշանակել դեպք մ համապատասխան ծառայողի համար վերջին պաշտոն մ
սահմանված պաշտոնային դր յքաչափը «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայ թյան պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատր թյան մասին» Հայաuտանի Հանրապետ թյան օրենքով սահմանված կարգով
պահպանվ մ է:
17. Ս յն օրենքի ժի ﬔջ մտնել ց հետո քաղաքացիական (պետական) ծառայողին ս յն օրենքով սահմանված կարգով քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնի նշանակել դեպք մ, որը պայմանավորված է պաշտոնների
դասակարգման նոր համակարգին անցնելով, համապատասխան ծառայողի համար վերջին պաշտոն մ սահմանված պաշտոնային դր յքաչափը «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայ թյան պաշտոններ զբաղեցնող
անձանց վարձատր թյան մասին» Հայաuտանի Հանրապետ թյան օրենքով սահմանված կարգով պահպանվ մ է:

18. Եթե պետական ծառայողի նշանակ մը պայմանավորված չէ ս յն հոդվածի 16-17-րդ մասերով նախատեսված պայմաններով, ապա նրա համար պաշտոնային դր յքաչափը որոշվ մ է «Պետական պաշտոններ եւ
պետական ծառայ թյան պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատր թյան մասին» Հայաuտանի Հանրապետ թյան օրենքով սահմանված ընդհան ր կարգով:
19. «Զինվորական ծառայ թյան եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաuտանի Հանրապետ թյան օրենքով քաղաքացիական հատ կ ծառայողների համար սահմանված հավասարեց մը տարածվ մ է այդ
մարﬕնների քաղաքացիական ծառայողների վրա:
20. «Զինվորական ծառայ թյան եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաuտանի Հանրապետ թյան օրենքով զինծառայողների համար սահմանված արտոն թյ նները գործ մ են քաղաքացիական ծառայող դառնալ ց
հետո այն կարգավոր ﬓերով, ինչ նախատեսված է քաղաքացիական հատ կ ծառայողների համար:
21. Քաղաքացիական ծառայ թյան ստաժ մ չեն ներառվ մ համապատասխան մարﬕններ մ քաղաքացիական աշխատանքը եւ տեխնիկական սպասարկ մ իրականացնել
22. Քաղաքացիական ծառայ թյան խորհրդի մասնակց թյամբ դատական գործեր մ ս յն օրենքի
մտնել ց հետո` ﬔկամսյա ժամկետ մ:

ժամանակահատվածները:

ժի ﬔջ մտնել ց հետո դատական ներկայաց ցչ թյան հարցերը սահման մ է Կառավար թյ նը՝ ս յն օրենքի

ժի ﬔջ

Հոդված 48. Գլխավոր քարտ ղարի պաշտոն սահմանելը
1. Հայաստանի Հանրապետ թյան ոստիկան թյ ն մ ﬕնչեւ ս յն օրենքով սահմանված գլխավոր քարտ ղարի պաշտոն նախատեսելը, ս յն օրենքով գլխավոր քարտ ղարի համար սահմանված լիազոր թյ ններն
իրականացն մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան ոստիկանապետը:
Հոդված 49. Կառավար թյան եւ Հանրապետ թյան նախագահի աշխատակազﬔրի քաղաքացիական ծառայողների իրավական վիճակի որոշ առանձնահատկ թյ ններ
1. Վարչապետի աշխատակազﬕ ստեղծման մասին վարչապետի որոշ ﬓ ժի ﬔջ մտնել պահից Կառավար թյան աշխատակազմը լ ծարվ մ է: Կառավար թյան աշխատակազﬕ քաղաքացիական ծառայողները
շար նակ մ են պաշտոնավարել՝ ստանալով ﬕնչեւ լ ծար մը գործող աշխատավարձը եւ ենթակա չեն գրանցման քաղաքացիական ծառայ թյան կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվ մ: Կառավար թյան աշխատակազﬕ
քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների անվանացանկը շար նակ մ է ժի ﬔջ ﬓալ առավելագ յնը ﬕնչեւ 2018 թվականի հ լիսի 1-ը:
2. Վարչապետի աշխատակազﬕ քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների անվանացանկը հաստատվ մ է «Քաղաքացիական ծառայ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան 2001 թվականի դեկտեմբերի 4-ի
ՀՕ-272 օրենքին համապատասխան: Պաշտոնների անվանացանկի հաստատ ﬕց հետո ﬕնչեւ 2018 թվականի հ լիսի 1-ը Կառավար թյան աշխատակազﬕ քաղաքացիական ծառայողներին պաշտոնի նշանակել
իրավաս թյ ն
նեցող պաշտոնատար անձինք նշանակ մ են վարչապետի աշխատակազﬕ քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոններ մ՝ առանց մրց յթի եւ վերջնահաշվարկի՝ ն յն խմբի պաշտոններ մ:
Չնշանակված քաղաքացիական ծառայողները ﬕնչեւ հ լիսի 1-ը ստան մ են աշխատավարձ, եւ այդ ժամանակահատվածը համարվ մ է քաղաքացիական ծառայ թյան ստաժ: Չնշանակված քաղաքացիական ծառայողների
հետ հ լիսի 1-ին կատարվ մ է վերջնահաշվարկ, եւ նրանք վեց աﬕս ժամանակահատվածով, իրավ նքի ժով, համարվ մ են քաղաքացիական ծառայ թյան կադրերի ռեզերվ մ գրանցված եւ վեց աﬕս օրենքով
սահմանված չափով եւ կարգով քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակից ստան մ են վարձատր թյ ն:
3. Հանրապետ թյան նախագահի աշխատակազﬕ քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների անվանացանկը հաստատվ մ է «Քաղաքացիական ծառայ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան 2001 թվականի
դեկտեմբերի 4-ի ՀՕ-272 օրենքին համապատասխան: Նոր անվանացանկի հաստատ ﬕց հետո Հանրապետ թյան նախագահի աշխատակազﬕ քաղաքացիական ծառայողներին պաշտոնի նշանակել իրավաս թյ ն
նեցող պաշտոնատար անձինք նշանակ մ են Հանրապետ թյան նախագահի աշխատակազﬕ քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոններ մ՝ առանց մրց յթի եւ վերջնահաշվարկի՝ ն յն ենթախմբի պաշտոններ մ:
Մինչեւ 2018 թվականի ապրիլի 9-ը հաստատված անվանացանկը շար նակ մ է ժի ﬔջ ﬓալ առավելագ յնը ﬕնչեւ 2018 թվականի հ լիսի 1-ը: Չնշանակված քաղաքացիական ծառայողները առավելագ յնը ﬕնչեւ
հ լիսի 1-ը ստան մ են աշխատավարձ, եւ այդ ժամանակահատվածը համարվ մ է քաղաքացիական ծառայ թյան ստաժ: Չնշանակված քաղաքացիական ծառայողների հետ առավելագ յն հ լիսի 1-ին կատարվ մ է
վերջնահաշվարկ, եւ նրանք վեց աﬕս ժամանակահատվածով, իրավ նքի ժով, համարվ մ են քաղաքացիական ծառայ թյան կադրերի ռեզերվ մ գրանցված եւ վեց աﬕս օրենքով սահմանված չափով եւ կարգով
քաղաքացիական ծառայ թյան գրասենյակից ստան մ են վարձատր թյ ն:
4. Մինչեւ հ լիսի 1-ը Կառավար թյան աշխատակազﬕ քաղաքացիական ծառայողները կարող են առանց մրց յթի նշանակվել Հանրապետ թյան նախագահի աշխատակազﬕ քաղաքացիական ծառայ թյան ն յն խմբի
պաշտոններ մ:
5. Մինչեւ հ լիսի 1-ը Հանրապետ թյան նախագահի աշխատակազﬕ քաղաքացիական ծառայողները կարող են առանց մրց յթի նշանակվել Վարչապետի աշխատակազﬕ քաղաքացիական ծառայ թյան ն յն խմբի
պաշտոններ մ:
6. Ս յն հոդվածի 4-րդ եւ 5-րդ մասերով նախատեսված դեպքեր մ վերջնահաշվարկ չի կատարվ մ, եւ ստաժը չի ընդհատվ մ: Աշխատակազﬔրի փոփոխ թյ նն աշխատավարձի եւ գործակցի հաշվարկի վրա չի ազդ մ,
եթե նրանք զբաղեցնել են ն յն ենթախմբի պաշտոն, ինչպես նաեւ պահպանվ մ եւ հաշվի են առնվ մ նախկին մ կիրառված կարգապահական տ յժերը, խրախ սանքի ﬕջոցները, կատարողականի գնահատման
արդյ նքները:
7. Ս յն հոդվածի 4-րդ եւ 5-րդ մասերով նախատեսված դեպքեր մ պաշտոն զբաղեցնել
Վարչապետի աշխատակազմ մ պաշտոն զբաղեցնել հիմքով՝ իր դիմ ﬕ համաձայն:

ժամանակ քաղաքացիական ծառայողն զբաղեցրած պաշտոնից ազատվ մ է Հանրապետ թյան նախագահի աշխատակազմ մ կամ

8. Ս յն հոդվածով նախատեսված ն յն խմբի պաշտոններ մ նշանակման պահանջը չի տարածվ մ կառ ցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնի նշանակման դեպքերի վրա:
9. Ս յն հոդվածով նախատեսված նշանակ ﬓերի դեպք մ քաղաքացիական ծառայողն իր համաձայն թյամբ կարող է նշանակվել ավելի ցածր պաշտոնի:
10. Ս յն հոդվածով սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակ ﬓերի դեպք մ քաղաքացիական ծառայողը կիսամյակային հաշվետվ թյ նների կամ կիսամյակային կատարողականների արդյ նքով ստան մ է
պարգեւատր ﬓեր, եթե կիսամյակային հաշվետվ թյ նները կամ կիսամյակային կատարողականները գնահատվել են դրական: Գնահատ ﬓ իրականացվ մ է ﬕնչեւ նոր մարﬓ մ պաշտոն զբաղեցնելը: Նախկին եւ նոր
մարﬓ մ կատարված գնահատ ﬓերի արդյ նքով քաղաքացիական ծառայողն ստան մ է պարգեւատր մ այն մարﬓից, որտեղ զբաղեցն մ է քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոն:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`
Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
29.03.2018
ՀՕ-205-Ն
Նախագծի պատմ թյ ն

21.01.2020
Դեպի վեր

«Քաղաքացիական ծառայ թյան մասին» օրենք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

