
Հավելված  
«Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման,  

սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին»  
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  

 
«Հավելված 1  

«Պաշտոնատար անձանց գործունեության  
ապահովման, սպասարկման և սոցիալական  

երաշխիքների մասին»  
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  

 
Ցանկ  

«Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և 
սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-ին մասի 8-րդ 

կետով նախատեսված պաշտոնների  
 

1. Պետական քաղաքական պաշտոններ՝  

1) Հանրապետության նախագահի պաշտոն  

2) Ազգային ժողովի պատգամավորի պաշտոն  

3) վարչապետի պաշտոն  

4) փոխվարչապետի (առաջին փոխվարչապետի) պաշտոն  

5) Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոն  

6) նախարարի պաշտոն  

7) նախարարի տեղակալի պաշտոն  

2. Անկախ պետական մարմինների անդամների պաշտոններ՝  

1) Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոն  

2) Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի պաշտոն  

3) Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի պաշտոն  

4) Հաշվեքննիչ պալատի անդամի պաշտոն  

3. Պետական վարչական պաշտոններ՝  

1) Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի և նրա տեղակալի 

պաշտոն  

2) Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի և նրա տեղակալի պաշտոն  

3) վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի և նրա տեղակալի պաշտոն  

4) Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի և նրա տեղակալի պաշտոն  

5) Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի ղեկավարի և նրա 

տեղակալի պաշտոն  

6) Պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարի և նրա տեղակալի պաշտոն  



7) Վիճակագրական կոմիտեի ղեկավարի և նրա տեղակալի պաշտոն  

8) Քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարի և նրա տեղակալի պաշտոն  

9) Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավարի և նրա 

տեղակալի պաշտոն  

10) Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի և նրա տեղակալի 

պաշտոն  

11) Կրթության տեսչական մարմնի ղեկավարի և նրա տեղակալի պաշտոն  

12) Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի ղեկավարի և նրա տեղակալի 

պաշտոն  

13) Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի և նրա 

տեղակալի պաշտոն  

14) Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական 

մարմնի ղեկավարի և նրա տեղակալի պաշտոն  

15) Ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի և նրա տեղակալի պաշտոն  

16) ոստիկանության ղեկավարի և նրա տեղակալի պաշտոն  

17) Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարի և նրա տեղակալի 

պաշտոն  

18) Պետական պահպանության ծառայության պետի և նրա տեղակալի պաշտոն  

19) վարչապետի աշխատակազմի գրասենյակի ղեկավարի պաշտոն  

20) մարզպետի և նրա տեղակալի պաշտոն  

21) Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի պաշտոն  

22) Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոն  

23) գլխավոր ռազմական տեսուչի և նրա տեղակալի պաշտոն  

24) Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ղեկավարի պաշտոն  

25) Քրեակատարողական ծառայության ղեկավարի պաշտոն  

26) Պրոբացիայի ծառայության ղեկավարի պաշտոն  

27) Փրկարար ծառայության ղեկավարի պաշտոն  

28) Սոցիալական ապահովության ծառայության ղեկավարի պաշտոն  

29) Պետական արարողակարգի ծառայության ղեկավարի պաշտոն  

30) Միգրացիոն ծառայության ղեկավարի պաշտոն  

31) Ջրային կոմիտեի ղեկավարի պաշտոն  

32) Գիտության կոմիտեի ղեկավարի պաշտոն  

33) Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի ղեկավարի պաշտոն  

34) Զբոսաշրջության կոմիտեի ղեկավարի պաշտոն  

35) զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոն  



36) Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի ղեկավարի պաշտոն  

37) Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ղեկավարի պաշտոն  

38) Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի ղեկավարի պաշտոն  

39) Անտառային կոմիտեի ղեկավարի պաշտոն  

40) Լեզվի կոմիտեի ղեկավարի պաշտոն  

4. Ինքնավար պաշտոններ՝  

1) Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոն  

2) Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոն  

3) ինքնավար մարմնի անդամի պաշտոն  

4) Վիճակագրական պետական խորհրդի անդամի պաշտոն  

5) Վճռաբեկ, վերաքննիչ և առաջին ատյանի դատարանի դատավորի պաշտոն  

6) գլխավոր դատախազի և նրա տեղակալի պաշտոն  

7) Երևան քաղաքի դատախազի պաշտոն  

8) մարզի դատախազի պաշտոն  

9) կայազորի զինվորական դատախազի պաշտոն  

10) Հատուկ քննչական ծառայության պետի և նրա տեղակալի պաշտոն  

11) Քննչական կոմիտեի նախագահի և նրա տեղակալի պաշտոն  

12) Քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության պետի 

պաշտոն  

13) Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ 

ծառայության ղեկավարի պաշտոն  

5. Հայեցողական պաշտոններ՝  

1) հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոն  

2) Հանրապետության նախագահի խորհրդականի, օգնականի և մամուլի 

քարտուղարի պաշտոններ  

3) վարչապետի գլխավոր խորհրդականի, խորհրդականի, օգնականի և մամուլի 

քարտուղարի պաշտոններ  

4) Ազգային ժողովի նախագահի խորհրդականի, օգնականի և մամուլի քարտուղարի 

պաշտոններ»: 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

  ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                    Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 


