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       Լրամշակված Նախագիծ 
Երկրորդ ընթերցում 

Պ-861-10.02.2021,07.04.2021-ՊԻ-011 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ 

 
Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում 
պետական ծառայության մասին» 2009 թվականի հունիսի 11-ի ՀՕ-158-Ն օրենքի 
(այսուհետ՝ Օրենք) 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի «աշխատանքային ստաժի և փորձի 
առնվազն» բառերը փոխարինել «կրթության և աշխատանքային ստաժի» բառերով: 
 
Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածի  
1) 1-ին մասի 1-3-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1) պետական ծառայության բարձրագույն պաշտոններ՝ բարձրագույն կրթություն, 
հանրային ծառայության առնվազն չորս տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա 
մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով 
պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ. 
2) պետական ծառայության գլխավոր պաշտոններ՝ բարձրագույն կրթություն, 
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա 
մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով 
պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, 
ստորաբաժանման ղեկավարի և տեղակալի` այդ թվում` ստորաբաժանման ներքին 
միավորի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելու դեպքում` բարձրագույն կրթություն, 
հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ չորս տարվա 
մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով 
պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` չորս տարվա աշխատանքային ստաժ. 
3) պետական ծառայության առաջատար պաշտոններ՝ բարձրագույն կրթություն, 
հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա 
մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով 
պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.»: 

2) 3-րդ մասից հանել «և փորձի» բառերը: 
 
Հոդված 3.  
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 
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2. Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության բարձրագույն, 
գլխավոր և առաջատար պաշտոններ արդեն իսկ զբաղեցրած անձինք` օրենքի 
ուժի մեջ մտնելուց հետո համարվում են սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով կատարվող 
փոփոխության արդյունքում Օրենքում նախատեսվող` համապատասխան 
պաշտոններ զբաղեցնելու համար նոր չափանիշներին բավարարող: 

 
 

 
 
 
 

Տեղեկանք 
Երկրորդ ընթերցում 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 
 
Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում 
պետական ծառայության մասին» 2009 թվականի հունիսի 11-ի ՀՕ-158-Ն օրենքի 
(այսուհետ՝ Օրենք) 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի մասում «աշխատանքային ստաժի և 
փորձի առնվազն» բառերը փոխարինել «կրթության և աշխատանքային ստաժի» 
բառերով: 
Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածի  
1) 1-ին մասի 1-3-րդ կետերը շարադրել հետևյալնոր խմբագրությամբ՝ 
«1) պետական ծառայության բարձրագույն պաշտոններ՝ բարձրագույն կրթություն, 
հանրային ծառայության առնվազն չորս տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա 
մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող 
աշխատանքի բնագավառում` հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ. 
2) պետական ծառայության գլխավոր պաշտոններ՝ բարձրագույն կրթություն, 
հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա 
մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող 
աշխատանքի բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, 
ստորաբաժանման ղեկավարի և տեղակալի` այդ թվում` ստորաբաժանման ներքին 
միավորի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելու դեպքում` բարձրագույն կրթություն, 
հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ չորս տարվա 
մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող 
աշխատանքի բնագավառում` չորս տարվա աշխատանքային ստաժ. 
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3) պետական ծառայության առաջատար պաշտոններ՝ բարձրագույն կրթություն, 
հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա 
մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող 
աշխատանքի բնագավառում` մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.»: 
2) 3-րդ մասից հանել «և փորձի» բառերը: 
 
Հոդված 3.  
3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 
4. Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության բարձրագույն, 

գլխավոր և առաջատար պաշտոններ արդեն իսկ զբաղեցրած անձինք` օրենքի 
ուժի մեջ մտնելուց հետո համարվում են սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով կատարվող 
փոփոխության արդյունքում Օրենքում նախատեսվող` համապատասխան 
պաշտոններ զբաղեցնելու համար նոր չափանիշներին բավարարող: 
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Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ 
 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ (Պ-861-10.02.2021,07.04.2021-ՊԻ-011/1) ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

 

Առաջարկությ
ան 

(փոփոխությա
ն, լրացման) 
հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, որին 
վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն  
(փոփոխություն, լրացում) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 

(հիմնական 
զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկություններն 
ընդունելու կամ 

մերժելու վերաբերյալ 
հանձնաժողովի 

որոշումը 
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Նիկոլայ 
Բաղդասարյան Նախագիծ 

 
 
 
Նախագծի 1-ին հոդվածի «մասում» 
բառը փոխարինել «մասի» բառով: 

 

Ընդունվել է 

 
 
 
 
 
 
 

Ընդունվել է 
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Նիկոլայ 
Բաղդասարյան Նախագիծ 

 
 
Նախագծի 2-րդ հոդվածի «նոր» բառը 
փոխարինել «հետևյալ» բառով: 
 

Ընդունվել է 
 

Ընդունվել է 
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Կառավարություն Նախագիծ 

 
Նախագծի 2-րդ հոդվածով խմբագրվող 
10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը 
«ստորաբաժանման ղեկավարի» 
բառերից հետո լրացնել «և տեղակալի» 
բառերով: 
 
Գործող օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի «և փորձի» բառերը հանել՝ 
համապատասխանեցնելով նախագծի 
1-ին հոդվածով նախատեսված 
փոփոխությանը:   

Ընդունվել է 

 
 
 
 
 
 
 

Ընդունվել է 
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Կառավարություն Նախագիծ 

Նախագծի 3-րդ հոդվածի դրույթներն 
համապատասխանեցնել «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 
14-րդ հոդվածի պահանջներին: 
 
 

Ընդունվել է 

 
 
 
 

Ընդունվել է 
 
 
 
 

 

 


