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àðàÞàôØ 
 
 

24   փետրվարի     2012Ã.   ÃÇí  1 
 ·.  ´Ûáõñ³ÏÝ 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ  ՄԱՐԶԻ  ԲՅՈՒՐԱԿՆԻ   ԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ  
ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԸ  <ԴԱՆՍԱՌ>  ՍՊԸ – ԻՆ   ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՄԲ   ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 
 
 
  Ô»Ï³í³ñí»Éáí  §î»Õ³Ï³Ý  ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦   Ð³Û³ëï³ÝÇ  
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ  16-ñ¹  Ñá¹í³ÍÇ   20-ñ¹   Ï»ïÇ դñáõÛÃáí  և  հաշվի  
առնելով     <ԴԱՆՍԱՌ>   ՍՊԸ- ի  կողմից  ներկայացված   դիմումը` 
  
 

 
ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ  

 
  Հայաստանի  Հանրապետության  Շիրակի  մարզի  Բյուրակնի  բազալտների  
հանքավայրը   վարձակալությամբ  տրամադրել  <ԴԱՆՍԱՌ>  ՍՊԸ-ին`   ըստ  
նախատեսված  քարտեզի  և  կնքել  պայմանագիր:  
 
 
 
 

                                         Ð³Ù³ÛÝùÇ  Õ»Ï³í³ñ`                                 /  ê.  ê³ñ·ëÛ³Ý/ 
 
 
 
 
24    փետրվարի    2012 Ã.  
·. ´Ûáõñ³ÏÝ 

 
 
 
 

 
 



 
 

       

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ԲՅՈՒՐԱԿՆԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
 

Ո  Ր  Ո  Շ  ՈՒ  Մ    N    2- Ա 
 

                                      7   մարտի  2012 թ.     գյուղ Բյուրակն  
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԲՅՈՒՐԱԿՆԻ  ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ 
ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 16-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի դրույթով 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ    ԵՄ 

 
1. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի 2012 թվականի մայիսի 6-ին 

կայանալիք հերթական ընտրություններին Բյուրակնի  համայնքի տեղամասային 
կենտրոնը սահմանել  համայնքային  ենթակայության  մարզական  ակումբի  
շենքը: 

2. Տեղեկացման նպատակով սույն որոշումը ուղարկել լիազոր մարմնին, թիվ 33 
ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովին:   

 
 
 
  ԲՅՈՒՐԱԿՆԻ   ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                    Ս.  ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 

7    մարտի 2012 թ.    
                                                                                                                                      գյուղ  

Բյուրակն 
 

   

 
       

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

ԲՅՈՒՐԱԿՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
Ո  Ր  Ո  Շ  ՈՒ  Մ    N    3- Ա 

7       մարտի   2012 թ. 
 



ԲՅՈՒՐԱԿՆ   ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ ՊԱՍՏԱՌՆԵՐ 
ՓԱԿՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՎՃԱՐ ՏԵՂԵՐ ԱՌԱՆՁՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 20-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասով և <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով` 

 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ    ԵՄ` 
 

1.  Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի պատգամավորների 
ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների և կուսակցությունների 
(կուսակցությունների դաշինքների) քարոզչական պաստառները փակցնելու 
համար Բյուրակն   համայնքի տարածքում առանձնացնել հետևյալ անվճար տեղը`  
 

 1)  Բյուրակնի համայնքային կենտրոնի շենքի ճակատային մասի   30 
քառակուսի մետր(ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Բյուրակն 10-րդ փողոց շենք 2) 
       
2. Սույն որոշման օրինակն ուղարկել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով: 
 
 
 ԲՅՈՒՐԱԿՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                             Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 

 

                   ´ 

 

  Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü 

 ÞÆð²ÎÆ Ø²ð¼Æ ´Úàôð²ÎÜÆ 

¶ÚàôÔ²Î²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ ÔºÎ²ì²ðÆ 

àðàÞàôØ  

7  մարտի 2012 թ.    N 4-Ա      ¶ÛáõÕ  ´Ûáõñ³ÏÝ 
 

   Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ÞÆð²ÎÆ Ø²ð¼Æ 

´Úàôð²ÎÜÆ ¶ÚàôÔ²Î²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  

²ÞÊ²î²Î²¼ØÆ  ø²ðîàôÔ²ðÆ  Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ  Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü 

ä²ÞîàÜÆ ²ÜÒÜ²¶ÆðÀ Ð²êî²îºÈàô Ø²êÆÜ 

   Ô»Ï³í³ñí»Éáí §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 10-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëáí ,  ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí 
Հայաստանի Հանրապետության    տարածքային կառավարման նախարար, 

 



փոխվարչապետի 2012 թվականի փետրվարի 6-ի N 03-Ն հրամանը  և  Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  կառավարության  լիազորած  պետական    կառավարման  
մարմնի   համաձայնությունը    մինչև  2015   թվականի   հունվարի  1-ը    բարձրագույն  
կրթություն    և   աշխատանային  ստաժի   և  փորձի   չափանիշները  չընդգրկելու  
մասին  
 
                  àðàÞàôØ ºØ 

    1.   Ð³ëï³ï»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç    ´Ûáõñ³ÏÝÇ 

·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ գյուղապետարանի  ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñÇ 

Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÇ ³ÝÓÝ³·ÇñÁ  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  N 1 Ñ³í»Éí³ÍÇ. 

2. àõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»É  Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç 

´Ûáõñ³ÏÝÇ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ 2011 Ãí³Ï³ÝÇ  դեկտեմբերի  28-Ç 

§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ´Ûáõñ³ÏÝÇ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ 

Õ»Ï³í³ñÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³·ñ»ñÁ 

Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ áñáßÙ³Ý ÃÇí 1 Ñ³í»Éí³ÍÁ:  

 

                    Բյուրակն  համայնքի  ղեկավար`                                       ê.ê³ñ·ëÛ³Ý 

              
                                                                      

                                                                              Ð³í»Éí³Í  N_1 
           ÐÐ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç  ´Ûáõñ³ÏÝ 

                ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ 
Õ»Ï³í³ñÇ 

                2012 Ã.   մարտի  7-ի  N 4-Ա 
áñáßÙ³Ý 

 
 

Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü  ä²ÞîàÜÆ ²ÜÒÜ²¶Æð 
 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ÞÆð²ÎÆ Ø²ð¼Æ ´Úàôð²ÎÜԻ 

¶ÚàôÔ²Î²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ   ²ÞÊ²î²Î²¼ØÆ ø²ðîàôÔ²ðÆ 

 
1.2-1 

(Í³ÍÏ³·ÇñÁ) 
 

1. ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð 
 
1. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ´Ûáõñ³ÏÝի ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ 
գյուղապետարանի  ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ  (³ÛëáõÑ»ïª ³ßË³ï³Ï³½Ù)  ù³ñïáõÕ³ñÇ 
(³ÛëáõÑ»ïª ù³ñïáõÕ³ñ) å³ßïáÝÝ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 
·ÉË³íáñ å³ßïáÝÝ»ñÇ  ËÙµÇ 2-ñ¹ »ÝÃ³ËÙµáõÙ: 
2. ø³ñïáõÕ³ñÇÝ §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí (³ÛëáõÑ»ïª ûñ»Ýù) ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí å³ßïáÝáõÙ 
Ýß³Ý³ÏáõÙ  ¨ å³ßïáÝÇó  ³½³ïáõÙ ¿  Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÞÇñ³ÏÇ 
Ù³ñ½Ç ´Ûáõñ³ÏÝ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÁ (³ÛëáõÑ»ïª Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñ): 

 



2. ²ÞÊ²î²ÜøÆ Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü ºì ÔºÎ²ì²ðØ²Ü 
ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚàôÜÀ 

 
3.   ø³ñïáõÕ³ñÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý »ÝÃ³Ï³ ¨ Ñ³ßí»ïáõ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ 

Õ»Ï³í³ñÇÝ: 
4. ø³ñïáõÕ³ñÇÝ  ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý »ÝÃ³Ï³ ¨ Ñ³ßí»ïáõ »Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 

Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ å»ï»ñÁ ¨ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñáõÙ (µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ) ãÝ»ñ³éí³Í ³ÛÉ å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝáÕ 
³ÝÓÇÝù: 

5.   ø³ñïáõÕ³ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ýñ³Ý ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ 
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ µ³ÅÇÝÝ»ñÇ å»ï»ñÇó Ù»ÏÁ` Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ:  

úñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ ù³ñïáõÕ³ñÇÝ ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ 
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³¹ñ»ñÇ é»½»ñíáõÙ ·ïÝíáÕ` ëáõÛÝ å³ßïáÝÇ 
³ÝÓÝ³·ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñáÕ ³ÝÓÁ, ÇëÏ ¹ñ³ ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÛÉ 
³ÝÓÁ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ 
Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ: 

6.  ø³ñïáõÕ³ñÁ` 
³) ³ßË³ï³Ï³½ÙáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, Íñ³·ñáõÙ, Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, 

Õ»Ï³í³ñáõÙ ¨ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ÁÝÃ³óÇÏ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ. 
µ)    Ï³ï³ñáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ. 
·)  å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ  Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨ 

Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³éç¨ ¹ñí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨  
ïñí³Í Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù áã å³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ, 
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³½³Ýó»Éáõ  Ñ³Ù³ñ: 

  
3. àðàÞàôØÜºð Î²Ú²òÜºÈàô ÈÆ²¼àðàôÂÚàôÜÜºðÀ 

 
7. ø³ñïáõÕ³ñÁª 
 ³) ÉáõÍáõÙ ¿  ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ  ³éç¨ ¹ñí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇó µËáÕ 

ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ, ÁÝ¹áõÝáõÙ áñáßáõÙÝ»ñ. 
µ) ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ µ³ÅÇÝÝ»ñÇ å»ï»ñÇÝ ¨ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ 

ãÁÝ·ñÏí³Í ³ÛÉ å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝáÕ ³ÝÓ³Ýó ï³ÉÇë ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
óáõóáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ: 

 
4. ÞöàôØÜºðÀ  ºì ÜºðÎ²Ú²òàôòâàôÂÚàôÜÀ 

 
8. ø³ñïáõÕ³ñÁª  
³)  ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ý»ñëáõÙ Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ß÷íáõÙ ¿ 

Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ, Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³í³·³Ýáõ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ, ³ßË³ï³Ï³½ÙáõÙ 
Ñ³Û»óáÕ³Ï³Ý å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝáÕ ³ÝÓ³Ýó, ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ 
Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï. 

µ) Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ³ÛÉ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ  Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ÝÇëï»ñÇÝ (ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ) . 

·) ³ßË³ï³Ï³½ÙÇó  ¹áõñë ß÷íáõÙ ¨ å³ñµ»ñ³µ³ñ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã, Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ 
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ 
³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï 
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇÝ, ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ·Çï³ÅáÕáíÝ»ñÇÝ, ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñÇÝ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ½»ÏáõóáõÙÝ»ñáí  ¨ ³ÛÉÝ: 

 
5. ÊÜ¸ÆðÜºðÆ ´²ð¸àôÂÚàôÜÀ ºì ¸ð²Üò êîºÔÌ²¶àðÌ²Î²Ü ÈàôÌàôØÀ 

9. ø³ñïáõÕ³ñÁ`  
³) Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ï»Õ³Ï³Ý 

ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý 



Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ, í»ñÉáõÍÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó 
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ï³Éáõ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ. 

µ) µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ, í»ñÉáõÍáõÙ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ  
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
¹ñ³Ýó ï³ÉÇë ¿ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ  ÉáõÍáõÙÝ»ñ. 

·) Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ` 
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: 

 
6. ¶ÆîºÈÆøÜºðÀ ºì ÐØîàôÂÚàôÜÜºðÀ 

 
10. ø³ñïáõÕ³ñÁª  

              ³/ áõÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ, Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³Ù 
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³éÝí³½Ý ³é³ç³ï³ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ 2-ñ¹ 
»ÝÃ³ËÙµáõÙ ³éÝí³½Ý »ñÏáõ ï³ñí³ uï³Å Ï³Ù ³éÝí³½Ý ÑÇÝ· ï³ñí³ 
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý uï³Å »õ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 2-ñ¹ ¹³uÇ 
³é³ç³ï³ñ Í³é³ÛáÕÇ ¹³u³ÛÇÝ ³uïÇ×³Ý Ï³Ù ³éÝí³½Ý ÑÇÝ· ï³ñí³ 
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý uï³Å »õ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 2-ñ¹ ¹³uÇ 
³é³ç³ï³ñ Í³é³ÛáÕÇ ¹³u³ÛÇÝ ³uïÇ×³Ý Ï³Ù í»ñçÇÝ ãáñu ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ 
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³Û»óáÕ³Ï³Ý Ï³Ù ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ßïáÝÝ»ñáõÙ ³éÝí³½Ý 
»ñÏáõ ï³ñí³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ uï³Å Ï³Ù í»ñçÇÝ ÑÇÝ· ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ 
Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³í³·³Ýáõ ³Ý¹³ÙÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³éÝí³½Ý »ñ»ù 
ï³ñí³ ÷áñÓ Ï³Ù ·Çï³Ï³Ý ³uïÇ×³Ý »õ ³éÝí³½Ý »ñ»ù ï³ñí³ Ù³uÝ³·Çï³Ï³Ý 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ uï³Å, կամ առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական  
աշխատանքային ստաժ. 
             µ)  ØÇÝã»õ 2015 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-Á Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 
·ÉË³íáñ å³ßïáÝÇ ³ÝÓÝ³·ÇñÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, 
å»ï³Ï³Ý  կամ   համայնքային Ï³é³í³ñÙ³Ý áÉáñïÇ  ³éÝí³½Ý »ñ»ù ï³ñí³ 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ uï³Å: 
    Մինչև  2015    թվականի    հունվարի  1-ը   1000-ից   պակաս    բնակչություն   
ունեցող    համայնքի  գյուղապետարանի  աշխատակազմի  քարտուղարի  պաշտոնի    
անձնագիրը  Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  կառավարության  լիազորած  
պետական    կառավարման  մարմնի   համաձայնությամբ  չի  ընդգրկում  սույն  
հոդվածի  1-ին  մասի   ‘ա’   կետով    ներկայացվող     բարձրագույն  կրթություն   և  
աշխատանքային  ստաժի  և  փորձի  չափանիշները: 
               գ) áõÝÇ §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §î»Õ³Ï³Ý 
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦, §¼ÇÝ³å³ñïáõÃÛ³Ý 
Ù³ëÇÝ¦  Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨  Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ  Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ 
³ÝÑñ³Å»ßï ÇÙ³óáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³µ³Ý»Éáõ, ï³ñµ»ñ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ 
ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ. 

դ)  ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ. 
ե)  áõÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí  

³ßË³ï»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ. 
զ)  ïÇñ³å»ïáõÙ ¿  ûï³ր  É»½íÇ£ 
 

7. Æð²ìàôÜøÜºðÀ ºì ä²ðî²Î²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ 
 

11. ø³ñïáõÕ³ñÁª 
 

³) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙáõÙ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ»ï 
Ï³åí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ. 



µ) Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ, Ñ³ëïÇù³ÛÇÝ, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ 
Ï³ï³ñ»Éáõ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ. 

·) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñÇ 
³ÝÓÝ³·ñ»ñÇ, ¹ñ³ÝóáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ý³Ë³·Í»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ. 

¹) Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ 
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ã³÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝóÏ³óíáÕ ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ ¨ 
³Û¹ å³ßïáÝÝ»ñÁ ½µ³Õ»óÝáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý 
Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ. 

») ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³é³ç³ï³ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ 
ËÙµÇ 2-ñ¹ ¨ 3-ñ¹ »ÝÃ³ËÙµ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ïñïë»ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ ËÙµÇ Ã³÷áõñ 
å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝóÏ³óí³Í ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ ³Û¹ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ·ñ³íáñ 
µáÕáùÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÉÇ³½áñ³Í å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
áñáßáõÙÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ »ñ»ù ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ÙñóáõÛÃÇ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³ÕÃáÕ ×³Ý³ãí³Í Ù³ëÝ³ÏóÇÝ (Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝ) Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ 
ïíÛ³É å³ßïáÝáõÙ. 

½) Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý (³Û¹ ÃíáõÙ` ³ñï³Ñ»ñÃ) 
»ÝÃ³Ï³ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³é³ç³ï³ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ ËÙµÇ 2-ñ¹ ¨ 3-ñ¹ 
»ÝÃ³ËÙµ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ïñïë»ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ ËÙµÇ å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝáÕ 
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ óáõó³ÏÝ»ñÁ. 

¿) Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
³ï»ëï³íáñÙ³Ý (³Û¹ ÃíáõÙ` ³ñï³Ñ»ñÃ) »ÝÃ³Ï³ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 
·ÉË³íáñ å³ßïáÝÝ»ñÇ ËÙµÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³é³ç³ï³ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ ËÙµÇ ³é³çÇÝ 
»ÝÃ³ËÙµÇ å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ óáõó³ÏÝ»ñÁ. 

Á) ³ï»ëï³íáñáõÙÇó ³éÝí³½Ý »ñÏáõ ß³µ³Ã ³é³ç Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Çñ 
³ÝÙÇç³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ 
Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ. 

Ã) ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³é³ç³ï³ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ 
ËÙµÇ 2-ñ¹ ¨ 3-ñ¹ »ÝÃ³ËÙµ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ïñïë»ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ ËÙµÇ 
å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
½µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÇÝ ãÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Éáõ ¹»åùáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
³ï»ëï³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ·ñ³íáñ µáÕáùÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÉÇ³½áñ³Í å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ 
ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ ïíÛ³É Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÇÝ ½µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÇó ³½³ï»Éáõ 
Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ. 

Å) ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇÝ ßÝáñÑáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 2-ñ¹ ¨ 3-ñ¹ ¹³ëÇ ³é³ç³ï³ñ Í³é³ÛáÕÇ áõ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 1-ÇÝ, 2-ñ¹ ¨ 3-ñ¹ ¹³ëÇ 
Ïñïë»ñ Í³é³ÛáÕÇ ¹³ë³ÛÇÝ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ. 

Å³) Çñ ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ¹³ë³ÛÇÝ ³ëïÇ×³Ý ßÝáñÑ³Í 
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÇÝ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÑÇÙù»ñáí 
½µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÇó ³½³ï»Éáõ Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Çñ í³ñã³Ï³Ý ³Ïïáí ½ñÏáõÙ 
¿ Ý³¨ ïíÛ³É ¹³ë³ÛÇÝ ³ëïÇ×³ÝÇó. 

Åµ) ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ 
Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ ³ñï³ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ï³ñ·áí Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñ ¿ Ï³ï³ñáõÙ 
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³é³ç³ï³ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ ËÙµÇ 2-ñ¹ ¨ 
3-ñ¹ »ÝÃ³ËÙµ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ïñïë»ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ ËÙµÇ å³ßïáÝÝ»ñáõÙ. 

Å·) Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ Çñ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ áñáßáõÙ 
¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³é³ç³ï³ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ ËÙµÇ 2-ñ¹ 



¨ 3-ñ¹ »ÝÃ³ËÙµ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ïñïë»ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ ËÙµÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
Ã³÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñÁ ÷áË³ñÇÝáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
½µ³Õ»óÝ»Éáõ Ñ³ñóÁ.  

Å¹) ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ 
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³é³ç³ï³ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ ËÙµÇ 2-ñ¹ ¨ 3-ñ¹ »ÝÃ³ËÙµ»ñÇ, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ Ïñïë»ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ ËÙµÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ã³÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³¹ñ»ñÇ é»½»ñíáõÙ ·ïÝíáÕ` ïíÛ³É å³ßïáÝÇ 
³ÝÓÝ³·ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñáÕ ³ÝÓÇ, ÇëÏ ¹ñ³ ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÛÉ 
³ÝÓÇ Ñ»ï Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ 
Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ ÏÝùáõÙ ¿ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ. 

Å») ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³é³ç³ï³ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ 
ËÙµÇ 2-ñ¹ ¨ 3-ñ¹ »ÝÃ³ËÙµ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ïñïë»ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ ËÙµÇ 
å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝáÕ ³ÝÓ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³éáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í 
Ëñ³Ëáõë³ÝùÝ»ñ ¨ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ»ñ. 

Å½) ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÇ 65 ï³ñÇÝ Éñ³Ý³Éáõó ³éÝí³½Ý 
Ù»Ï ³ÙÇë ³é³ç Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ ³Û¹ 
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÇ å³ßïáÝ ½µ³Õ»óÝ»ÉÁ ÙÇÝã¨ Ù»Ï ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí 
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ.  

Å¿) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙáõÙ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ¨ 
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ. 

ÅÁ) Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ ¿ ½»ÏáõóáõÙ ³Ù»ÝûñÛ³ ÷áëïÁ ¨ 
ÃÕÃ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 

ÅÃ) Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³ÝÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ýñ³ áñáßáõÙÝ»ñÁ 
¨ Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 

Ç) ³ßË³ï³Ï³½ÙáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ. 

Ç³)  ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
³ÛÉ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ï³½Ù»ñÇ Ñ»ï. 

Çµ) Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÁ Ù»Ï Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ 
Çñ Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ. 

Ç·) Çñ»Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³ ¨ Ñ³ßí»ïáõ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ 
ÏáÕÙÇó Çñ»Ýó Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ÏÇë³ÙÛ³Ï³ÛÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï³ÉÇë ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ. 

Ç¹) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ·áñÍ³í³ñáõÃÛ³Ý, Ý³Ù³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ¨ 
³ñËÇí³ÛÇÝ  ·áñÍÇ í³ñáõÙÁ. 
          Ç») ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³í³·³Ýáõ ÝÇuï»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³uïáõÙÁ, 
³ñÓ³Ý³·ñáõÙÁ ¨ ÝÇuïÇÝ Ý»ñÏ³ ³í³·³Ýáõ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý 
í³í»ñ³óáõÙÁ. 
     Ç½) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
³ç³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³í³·³Ýáõ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³í³·³Ýáõ áñáßáõÙÝ»ñÇ 
Ý³Ë³·Í»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ. 
  իէ) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³í³·³Ýáõ áñáßáõÙÝ»ñÇ ³é³ùáõÙÁ Ñ³Ù³å³ï³uË³Ý 
Ù³ñ½å»ï³ñ³Ý` ÛáÃÝoñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ. 
             Çը) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ, 
Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ  Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ. 

Çթ) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³í³·³Ýáõ ¨ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ ¨ 
áõÕ»ñÓÝ»ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÁ. 
       Çժ) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ ¨ ³í³·³Ýáõ ÏáÕÙÇó 
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ, ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ýñ³Ýó 
³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ áõ µáÕáùÝ»ñÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ¨ ÁÝÃ³óùÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ. 
     Çի) í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ ¨ ³í³·³Ýáõ 
áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý, ÇÝãå»u Ý³¨ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý  ÝÏ³ïÙ³Ùµ. 
     Ë/ úñ»Ýùáí u³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí í³ñáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ½ÇÝ³å³ñïÝ»ñÇ 
·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³Ý, Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ 



½ÇÝ³å³ñïÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É óáõó³ÏÝ»ñÁ, ÇÝãå»u Ý³¨ Áuï µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇ 
Ñ³ßí³éáõÙÇó Ñ³Ýí»Éáõ, ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝí»Éáõ ¨ ³ßË³ï³ÝùÇó ³½³ïí»Éáõ 
í»ñ³µ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇu³ñÇ³ï Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ. 

Ë³/ oñ»Ýùáí u³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñáõÙ ¨ Ï³ñ·áí Ù³uÝ³ÏóáõÙ ¿ ½áñ³ÏáãÇ, 
½áñ³Ñ³í³ùÇ áõ í³ñÅ³Ï³Ý Ñ³í³ùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ. 

Ëµ/ Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ë³Ëï³Í ½ÇÝ³å³ñï ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ 
í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ ³ÝÑ³å³Õ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇu³ñÇ³ïÇÝ ³Û¹ 
Ù³uÇÝ ·ñ³íáñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ  ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ. 

Ë·/ Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ý³Ë³½áñ³Ïáã³ÛÇÝ, 
½áñ³Ïáã³ÛÇÝ ï³ñÇùÇ ³ÝÓ³Ýó ¨ å³Ñ»ëï³½áñ³ÛÇÝÝ»ñÇ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý 
µÝ³·³í³éáõÙ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 
å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó í»ñ³å³Ñí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: 

խդ/ հանդիսանում է համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի 
անդամ /նախագահ/ և ունի խնամակալության և հոգաբարձության կանոնադրությամբ 
նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները 
             É³) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ëáõÛÝ å³ßïáÝÇ ³ÝÓÝ³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ  
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ. 

Í) ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÉÇ³½áñ³Í å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝ: 

²ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñÝ áõÝÇ ûñ»Ýùáí, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí 
Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ÏñáõÙ ¿ ³Û¹ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í  
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ£  

 
8. Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ    Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü    ¸²ê²ÚÆÜ  ²êîÆÖ²ÜÀ 

 
12. ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñÇÝ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ßÝáñÑíáõÙ ¿  

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 2-ñ¹ ¹³ëÇ 
ËáñÑñ¹³Ï³ÝÇ ¹³ë³ÛÇÝ ³ëïÇ×³Ý: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü 

 ÞÆð²ÎÆ Ø²ð¼Æ ´Úàôð²ÎÜÆ 

¶ÚàôÔ²Î²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ ÔºÎ²ì²ðÆ 

àðàÞàôØ  

7  մարտի 2012 թ.    N 5-Ա      ¶ÛáõÕ  ´Ûáõñ³ÏÝ 
 

   Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ÞÆð²ÎÆ Ø²ð¼Æ 

´Úàôð²ÎÜÆ ¶ÚàôÔ²Î²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  

²ÞÊ²î²Î²¼ØÆ  ԱՌԱՋԱՏԱՐ  ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ   Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ  

Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü ä²ÞîàÜÆ ²ÜÒÜ²¶ÆðÀ Ð²êî²îºÈàô Ø²ՍԻՆ 

 

   Ô»Ï³í³ñí»Éáí §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 10-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëáí ,  ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí 
Հայաստանի Հանրապետության    տարածքային կառավարման նախարար, 
փոխվարչապետի 2012 թվականի փետրվարի 6-ի N 03-Ն հրամանը   
 
                  àðàÞàôØ ºØ 

    1.   Ð³ëï³ï»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç    ´Ûáõñ³ÏÝÇ 

·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ գյուղապետարանի  ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ առաջատար  

մասնագետի Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÇ ³ÝÓÝ³·ÇñÁ  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  N 1 

Ñ³í»Éí³ÍÇ. 

2. àõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»É  Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç 

´Ûáõñ³ÏÝÇ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ 2007 Ãí³Ï³ÝÇ  փետրվարի 6-Ç 

§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ´Ûáõñ³ÏÝÇ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ 

Õ»Ï³í³ñÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³·ñ»ñÁ 

Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ áñáßÙ³Ý ÃÇí  2  Ñ³í»Éí³ÍÁ:  

      Բյուրակն  համայնքի  ղեկավար`                                       ê.ê³ñ·ëÛ³Ý 

        
       

                                                                                                                                           
Ð³í»Éí³Í  N_1 

           ÐÐ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç  ´Ûáõñ³ÏÝ 
                ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ 

Õ»Ï³í³ñÇ 



                2012 Ã.   մարտի  7-ի  N 5-Ա 
áñáßÙ³Ý 

 
      

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 
 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ÞÆð²ÎÆ Ø²ð¼Æ ´Úàôð²ÎÜԻ 

¶ÚàôÔ²Î²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ   ²ÞÊ²î²Î²¼ØÆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ 

 
2.3-1 

(Í³ÍÏ³·ÇñÁ) 
 

1. ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð 
 

1. Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի   մարզի  Բյուրակնի   գյուղական   համայնքի   
գյուղապետարանի  աշխատակազմի  առաջատար  մասնագետի պաշտոնն ընդգրկվում է 
համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի 3-րդ ենթախմբում։  
2. Առաջատար  մասնագետին «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված կարգով պաշտոնում 
նշանակում և պաշտոնից ազատում  է   Հայաստանի  Հանրապետության  Շիրակի  մարզի  
Բյուրակնի  գյուղական  համայնքի  գյուղապետարանի  աշխատակազմի քարտուղարը 
(այսուհետ՝ քարտուղար)։  
 
2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ  
 
3. Առաջատար   մասնագետն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է աշխատակազմի  
քարտուղարին։  
4. Առաջատար  մասնագետն իրեն ենթակա աշխատողներ չունի։  
5. Առաջատար  մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է 
աշխատակազմի  առաջատար    մասնագետներից  մեկը: 
Օրենքով նախատեսված դեպքերում առաջատար  մասնագետին փոխարինում է 
համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող` սույն պաշտոնի անձնագրի 
պահանջները բավարարող անձը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում այլ անձը` 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում։  
6. Առաջատար մասնագետը՝  
ա)  աշխատանքների կազմակերպման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման 
լիազորություններ չունի.  
բ) օժանդակում է  աշխատակազմի  ավելի ցածր պաշտոն զբաղեցնող համայնքային 
ծառայողների աշխատանքներին, ինչպես նաև մասնակցում է բաժնի աշխատանքների 
ծրագրմանը, իսկ անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ` նաև կազմակերպմանը.  
գ) կատարում է աշխատակազմի  քարտուղարի  հանձնարարականները.  
դ) պատասխանատվություն է կրում իրավական ակտերի պահանջները և իրեն 
վերապահված լիազորությունները և տրված հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ 
պատշաճ կատարելու, լիազորությունները վերազանցելու համար։  
 

3. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
7. Առաջատար  մասնագետը    աշխատակազմի  քարտուղարի  հանձնարարությամբ 
,մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշումների ընդունմանը և 
հանձնարարականների կատարմանը։  

 



4. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 
8. Առաջատար  մասնագետը՝  
ա) Իր լիազորությունների սահմաններում  շփվում  է  համայնքի  ղեկավարի,    նրա  
տեղակալի  ,  աշխատակազմի  ներսում`  աշխատակազմի  քարտուղարի ,  ինչպես  նաև   
աշխատակազմի  այլ  աշխատողների  հետ: 
բ) աշխատակազմի  քարտուղարի   հանձնարարությամբ   աշխատակազմից  դուրս  
շփվում   և  պարբերաբար  հանդես  է  գալիս    որպես  ներկայացուցիչ,  մասնակցում  է  
Հայաստանի  Հանրապետության    և  օտարերկրյա  պետությունների,   Հայաստանի  
Հանրապետության  մյուս   համայնքների  ,  միջազգային  և  այլ    
կազմակերպությունների  հետ    հանդիպումներին ,  խորհրդակցություններին,  
սեմինարներին,  ինչպես  նաև  հանդես   է   գալիս    առաջարկություններով,  
զեկույցներով  և  այլն: 
 

5. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ 
9. Առաջատար  մասնագետն իր լիազորությունների շրջանակներում մասնակցում է 
աշխատակազմի   առջև դրված խնդիրների բացահայտմանը, վերլուծմանը և 
գնահատմանը, ինչպես նաև դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներին։  
 



6. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ                                                                                 
10 .Առաջատար  մասնագետը`                                                                                                              
ա) ունի բարձրագույն կրթություն, համայնքային կամ քաղաքացիական ծառայության 
պաշտոններում առնվազն երկու տարվա uտաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում 
քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական պաշտոններում  առնվազն մեկ 
տարվա աշխատանքային uտաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում համայնքի 
ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ 
կամ առնվազն երեք տարվա մաuնագիտական աշխատանքային uտաժ կամ մինչև 2010 
թվականի հունվարի 1-ը համայնքային ծառայության, պետական կառավարման ոլորտի 
կամ համայնքային ենթակայության հիմնարկների ղեկավար պաշտոններում առնվազն 
մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,  
 
 
բ) ունի «Համայնքային ծառայության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր 
լիազորորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, 
ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.  
գ) տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.  
դ) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու 
ունակություն.  
ե) տիրապետում է ռուսերենին (ազատ) և մեկ այլ օտար (կարդում, կարողանում է 
բացատրվել) լեզվի։  
 

7. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

11. Առաջատար մասնագետը`  
ա) կատարում է աշխատակազմի  քարտուղարի հանձնարարությունները` ժամանակին և 
պատշաճ որակով. 
 բ)    կազմում  և  աշխատակազմի  քարտուղարին  է    ներկայացնում  համայնքի  բյուջեի  
, նրանում  առաջարկվող  փոփոխությունների  ,  համայնքի  գյուղապետարանի  
աշխատակազմի  և  համայնքային  ենթակայության    կազմակերպությունների  
համայնքի  բյուջեով    նախատեսված  ծախսերի    նախահաշիվների    նախագծերը: 
գ)  վարում  է   համայնքի  գյուղապետարանի  աշխատակազմի    հաշվապահական  
հաշվառումը:   Կազմում  և    աշխատակազմի  քարտուղարին    է   ներկայացնում    
համայնքի   բյուջեի    կատարման  վերաբերյալ    եռամսյա   հաղորդումների  և  տարեկան    
հաշվետվությունների  նախագծեր: 
դ) իր կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային փաստաթղթերի և 
նյութերի փորձաքննության ուղարկելու անհրաժեշտության մասին առաջարկություններ 
է ներկայացնում աշխատակազմի  քարտուղարին.  
ե) անհրաժեշտության դեպքում, աշխատակազմի  քարտուղարի  համաձայնությամբ կամ 
հանձնարարությամբ, մասնակցում է համապատասխան տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող քննարկումներին և 
այլ միջոցառումներին.  
զ) անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում 
նախապատրաստում և աշխատակազմի  քարտուղարին   է ներկայացնում 
առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր 
և այլ գրություններ.  
է) իրականացնում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով 
քննարկումը և արդյունքները ներկայացնում է աշխատակազմի  քարտուղարին.  
ը) ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը.  
թ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ։  



Առաջատար մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 
իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ։  

 
      
8. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ  
 
12 .   Աշխատակազմի   առաջատար  մասնագետին  օրենքով  սահմանված  կարգով   
շնորհվում է   Հայաստանի  Հանրապետության    համայնքային  ծառայության   3-դ  դասի  
առաջատար  ծառայողի  դասային  աստիճան: 
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12   մարտի    2012 թ.   N 6-Ն 
 

·.  ´Ûáõñ³ÏÝ 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   ՇԻՐԱԿԻ   ՄԱՐԶԻ  ԲՅՈՒՐԱԿՆԻ   
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ   ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ 

 

  Ղեկավարվելով «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասով   և ՀՀ փոխվարչապետ, 

տարածքային կառավարման նախարարի 19.01.2009 թ. N 03-Ն հրամանով` 

  

ՈՐՈՇՈՒՄ  ԵՄ` 
 

1. Հաստատել Հայաստանի  Հանրապետության Շիրակի  մարզի  Բյուրակնի  
գյուղական  համայնքի  գյուղապետարանի  աշխատակազմի աշխատանքային 
կարգապահական ներքին կանոնակարգը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 
օրվանից: 



  
Համայնքի ղեկավար` Ս. Սարգսյան
  
 

12   մարտի    2012 թ  
·. ´Ûáõñ³ÏÝ 

  

Հավելված 
 

Հայաստանի  հանրապետության 
Շիրակի  մարզի  Բյուրակնի գյուղական  

համայնքի ղեկավարի 2012 թվականի 
մարտի   12-ի N 6-Ն որոշման 

   
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   ՇԻՐԱԿԻ   ՄԱՐԶԻ  ԲՅՈՒՐԱԿՆԻ   ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ  
ՀԱՄԱՅՆՔԻ   ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ 

ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ  
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  
1. Սույն կանոնակարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի  մարզի 

Բյուրակնի   գյուղական  համայնքի գյուղապետարանի աշխատակազմի (այսուհետ՝ 

Աշխատակազմ)   աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնները: 

2. Աշխատակազմի աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնները՝ 

աշխատակազմում աշխատանքային կարգուկանոնը սահմանող, աշխատանքի պայմանների 

առանձնահատկություններն արտահայտող և աշխատակազմի աշխատողների, այդ թվում՝ 

համայնքային ծառայողների միջև ծառայողական փոխհարաբերությունները կարգավորող 

նորմերն են, որոնց խախտողները ենթակա են կարգապահական պատասխանատվության՝ 

«Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ 

Օրենք) և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

3. Աշխատակազմի աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնները տարածվում են 

աշխատակազմի աշխատողների վրա: 

4. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն հետևյալ իմաստները՝ 

1) Աշխատակազմի համայնքային ծառայողներ՝ Աշխատակազմի համայնքային ծառայության 

պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված պաշտոններ զբաղեցնող անձինք. 

2) Աշխատակազմի աշխատողներ կամ աշխատողներ՝ Աշխատակազմի համայնքային 

ծառայողները և Աշխատակազմի մյուս աշխատողները. 

3) Աշխատակազմի մյուս աշխատողներ՝ համայնքի ղեկավարի տեղակալ, խորհրդական, 

մամուլի քարտուղար, օգնական, ռեֆերենտ, տեխնիկական սպասարկում իրականացնող 

աշխատողներ և ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով աշխատողներ. 

4) Աշխատողի անմիջական ղեկավար՝ 

ա. համայնքի ղեկավարի տեղակալի, խորհրդականի, մամուլի քարտուղարի, օգնականի, 

ռեֆերենտի և Աշխատակազմի քարտուղարի համար` համայնքի ղեկավարը. 



բ. Աշխատակազմի համայնքային ծառայողների, տեխնիկական սպասարկում իրականացնող 

աշխատողների և ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով աշխատողների համար՝ 

Աշխատակազմի քարտուղարը: 

5) Աշխատանքի վայր՝ Աշխատակազմի վարչական շենքը` գյուղ Բյուրակնի  գյուղապետարան 

(Շիրակի  մարզ, գ. Բյուրակն). 

6) Աշխատատեղ՝ աշխատանքի վայրում աշխատողին հատկացված աշխատասենյակը: 

  

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳՈՒԿԱՆՈՆԸ 

  

5. Աշխատակազմում սահմանվում է հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ՝ երկու հանգստյան 

օրով՝ շաբաթ և կիրակի (այսուհետ՝ հանգստյան օրեր), որոնք ոչ աշխատանքային օրեր են: 

6. Արտաժամյա և ոչ աշխատանքային օրերին աշխատանքի ներգրավելիս Աշխատակազմի 

աշխատողների վրա տարածվում են աշխատանքային օրերի համար օրենքով և սույն 

կանոնակարգով սահմանված դրույթների բոլոր պահանջները: 

7. Արտաժամյա չի համարվում համայնքի ղեկավարի, համայնքի ղեկավարի տեղակալի, 

խորհրդականի, մամուլի քարտուղարի, օգնականի և ռեֆերենտի, ինչպես նաև Աշխատակազմի 

քարտուղարի և ստորաբաժանումների ղեկավարների սահմանված աշխատաժամանակը 

գերազանցող աշխատանքը: 

8. Աշխատակազմում աշխատանքային օրը սկսվում է ժամը 900-ին և ավարտվում է 1800-ին 

(այսուհետ` աշխատանքային ժամեր): 

9. Աշխատակազմում աշխատանքային ընդմիջումը սկսվում է ժամը 1300-ին և ավարտվում է 

ժամը 1400-ին (այսուհետ` ընդմիջման ժամ): Ընդմիջման ժամը աշխատաժամանակում չի 

ներառվում: 

10. Աշխատակազմի աշխատողը ընդմիջման ժամն օգտագործում է իր հայեցողությամբ: 

11. Ոչ աշխատանքային՝ տոների և հիշատակի օրերի, որոնք սահմանվում են «Հայաստանի 

Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքով, նախօրյակին աշխատանքային օրը կրճատվում է մեկ ժամով, բացառությամբ 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված դեպքերի: 

12. Աշխատակազմում հարգելի են համարվում աշխատանքից բացակայության այն դեպքերը, 

որոնք կապված են` 

1) աշխատողի կողմից, իր պաշտոնեական (աշխատանքային) պարտականությունները 

կատարելու և լիազորություններն իրականացնելու, ինչպես նաև իրավական ակտերով 

նախատեսված այլ անհրաժեշտությունից ելնելով, աշխատանքի վայրից դուրս այլ վայրեր 

մեկնելու հետ, որը կատարվում է աշխատողի անմիջական ղեկավարի բանավոր թույլտվությամբ 

կամ համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպմամբ. 

2) համայնքային ծառայողների սահմանված կարգով վերապատրաստման հետ՝ 

վերապատրաստման դասընթացներին չմասնակցելը համարվում է աշխատանքից անհարգելի 



բացակայություն և, որպես աշխատանքային կարգապահական խախտում, հանգեցնում է 

համայնքային ծառայողի համար Օրենքով նախատեսված կարգապահական 

պատասխանատվության. 

3) ամենամյա արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատվածի հետ. 

4) նպատակային արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատվածի հետ. 

ա. հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի, 

բ. մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդի, 

գ. ուսումնական արձակուրդի, 

դ. պետական կամ հասարակական պարտականությունների կատարման համար 

տրամադրվող արձակուրդի, 

ե. չվճարվող արձակուրդի. 

5) աշխատողի կողմից, իր պաշտոնեական (աշխատանքային) պարտականությունները 

կատարելուն և լիազորություններն իրականացնելուն համատեղ գիտական, մանկավարժական, 

ստեղծագործական գործունեությամբ զբաղվելու հետ, որի մասին աշխատողն իր անմիջական 

ղեկավարին և Աշխատակազմի քարտուղարին նախօրոք ներկայացնում է սահմանված կարգով 

տրված տեղեկանքը և պլան- գրաֆիկը ու ստանում է վերջիններիս գրավոր համաձայնությունը. 

6) աշխատողի անաշխատունակության, հիվանդության, անկանխատեսելի դեպքերի և այլ 

հարգելի պատճառների հետ՝ մեկ և ավելի օր տևողությամբ, որի մասին աշխատողը պարտավոր է 

իր անմիջական ղեկավարին ներկայացնել հարգելի բացակայությունը հաստատող 

համապատասխան փաստաթուղթ (անաշխատունակության թերթիկ, բժշկի տեղեկանք, փաստերը 

հիմնավորող պատճառաբանված զեկուցագիր և այլն). 

7) աշխատողի ամուսնության հետ` երեք աշխատանքային օր. 

8) ընտանիքի մահացած անդամի թաղման հետ՝ ոչ պակաս երեք օրից. 

9) անձնական գործերով, ինչպես նաև ընտանեկան հանգամանքներով պայմանավորված 

բացակայությունը, եթե աշխատողը նախապես դիմել և ստացել է անմիջական ղեկավարի գրավոր 

թույլտվությունը: 

13. Սույն կանոնակարգով նախատեսված բացակայության տևողություն է համարվում 

փաստացի բացակայած ժամանակահատվածը: 

14. Աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ Աշխատակազմում վարվում է 

Աշխատակազմի աշխատողների աշխատանքի հաճախումների հաշվառման մատյան (տաբել): 

Աշխատակազմի աշխատողները ստորագրում են աշխատանքի հաճախումների հաշվառման 

մատյանում՝ աշխատանքի վայր ներկայանալիս: 

15. Յուրաքանչյուր ամսվա առաջին աշխատանքային օրը Աշխատակազմի քարտուղարը 

համայնքի ղեկավարին գրավոր ներկայացնում է նախորդ ամսվա ընթացքում իր ենթակա 

աշխատողների կողմից սույն կանոնակարգի պահանջների խախտման, այդ թվում նաև՝ հարգելի 

և անհարգելի բացակայությունների դեպքերի վերաբերյալ փաստաթուղթ: 



16. Աշխատակազմի աշխատողին ամենամյա արձակուրդ է տրվում ՀՀ աշխատանքային 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետով: Այդ ընթացքում պահպանվում է նրա 

աշխատատեղը (պաշտոնը) և վճարվում է միջին աշխատավարձը: 

17. Աշխատակազմի աշխատողին ամենամյա արձակուրդ է տրվում 20 աշխատանքային օր 

տևողությամբ: Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի փոխարինումը դրամական հատուցմամբ չի 

թույլատրվում: Ամենամյա արձակուրդը չօգտագործելու համար դրամական հատուցումն 

իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 

18. Համայնքի ղեկավարի տեղակալին, խորհրդականին, մամուլի քարտուղարին, օգնականին, 

ռեֆերենտին և Աշխատակազմի համայնքային ծառայողներին տրամադրվում է ամենամյա 

լրացուցիչ արձակուրդ՝ 4 (չորս) օրացուցային օր տևողությամբ: 

19. Ամենամյա լրացուցիչ արձակուրդը միացվում է ամենամյա նվագագույն արձակուրդին և 

կարող է տրամադրվել դրա հետ կամ առանձին: 

20. Ամենամյա արձակուրդ տրամադրելու հերթականությունը (նախնական գրաֆիկը) 

աշխատողի անմիջական ղեկավարի առաջարկության հիման վրա սահմանում է աշխատողին 

պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը՝ մինչև ընթացիկ տարվա 

հունվարի 15-ը: Արձակուրդի հերթականությունը սահմանելիս և արձակուրդ տրամադրելիս 

հաշվի է առնվում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 164-րդ հոդվածի 

պահանջները, աշխատողի ցանկությունը և Աշխատակազմի աշխատանքների բնականոն 

ընթացքն ապահովելու անհրաժեշտությունը: 

21. Արձակուրդ տրամադրելու վերաբերյալ դիմումը աշխատողն անմիջական ղեկավարի 

նշագրումով ներկայացնում է իրեն պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող 

պաշտոնատար անձին: 

22. Աշխատակազմի աշխատողին արձակուրդ տրամադրվում է նրան պաշտոնի նշանակելու 

իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի վարչական ակտով: 

23. Եթե աշխատողը գտնվում է ժամանակավոր անաշխատունակության վիճակում՝ մինչև 

ամենամյա արձակուրդն սկսվելը, աշխատողի և աշխատողին պաշտոնի նշանակելու 

իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի համաձայնությամբ ամենամյա արձակուրդը 

տեղափոխվում է այլ ժամանակ: Եթե ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջացել է 

ամենամյա արձակուրդի ընթացքում, ապա ամենամյա արձակուրդը երկարաձգվում է 

համապատասխան օրերի քանակով կամ աշխատողին պաշտոնի նշանակելու իրավասություն 

ունեցող անձի ու աշխատողի համաձայնությամբ ամենամյա արձակուրդի չօգտագործված մասը 

սահմանված կարգով տեղափոխվում է այլ ժամանակ: 

24. Բարձրագույն և միջին-մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում հեռակա 

ուսուցմամբ սովորող աշխատողներին՝ դասախոսություններին մասնակցելու, ստուգարքներ և 

քննություններ հանձնելու ժամանակաշրջանում, յուրաքանչյուր տարի տրվում է ուսումնական 

արձակուրդ` համաձայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 174-րդ հոդվածի և ուսումնական 



հաստատությունների կողմից տրամադրված տեղեկանքների: Ուսումնական արձակուրդի 

ընթացքում պահպանվում է աշխատողի աշխատավարձը: 

25. Հերթական և ուսումնական արձակուրդների համընկնման դեպքում աշխատողի և նրան 

պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի համաձայնությամբ 

հերթական արձակուրդը տեղափոխվում է այլ ժամանակ: 

26. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի հիմքերից, 

ընտանեկան հանգամանքներից և այլ հարգելի պատճառներից ելնելով՝ Աշխատակազմի 

աշխատողը, իր անմիջական ղեկավարի համաձայնության դեպքում, կարող է դիմել իրեն 

պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձին՝ չվճարվող արձակուրդ 

տրամադրելու համար (1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի, քան 30 օր տևողությամբ), որը 

ձևակերպվում է վարչական ակտով: 

27. Ամենամյա հերթական, լրացուցիչ, նպատակային արձակուրդներ տրամադրելու և դրանց 

հետ կապված` սույն կանոնակարգով չնախատեսված հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի 

Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում և կարգով: 

  

III. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

28. Աշխատակազմի ղեկավարությունը (համայնքի ղեկավարը, համայնքի ղեկավարի 

տեղակալը, Աշխատակազմի քարտուղարը) աշխատանքային կարգապահության պահպանման 

հետ կապված, իր լիազորությունների սահմաններում պարտավոր է՝ 

1) Աշխատակազմի աշխատողների համար ապահովել Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ նրանց վերապահված իրավունքների և պարտականությունների ճշգրիտ և 

ժամանակին կատարման, ինչպես նաև նրանց ներկայացվող սահմանափակումների 

պահպանման համար անհրաժեշտ երաշխիքներ. 

2) աշխատողներին ապահովել համապատասխան աշխատանքով, նրանց ծանոթացնել 

աշխատանքային պայմաններին, ճշտորեն և պատշաճ կազմակերպել աշխատանքների 

կատարումը. 

3) աշխատողների համար իրենց պաշտոնեական (աշխատանքային) պարտականությունների 

կատարման և լիազորությունների իրականացման նպատակով ապահովել անվտանգ և 

անհրաժեշտ աշխատանքային պայմաններ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված մյուս սոցիալական երաշխիքների, սոցիալական, այդ թվում` 

կենսաթոշակային ապահովության իրականացումը. 

4) ապահովել Աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների միևնույն խմբի և 

ենթախմբի պաշտոններ զբաղեցնող համայնքային ծառայողների առանց խտրականության 

հավասար պաշտոնային դրույքաչափի իրավունքը. 



5) աշխատողներին չտալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող, ինչպես 

նաև հանձնարարականներ տվողի և կատարողի լիազորությունների շրջանակներից դուրս 

հանձնարարականներ. 

6) աշխատողներին ծանոթացնել Աշխատակազմի գործավարության կարգի, անվտանգության 

տեխնիկայի կանոնների, սույն կանոնակարգի հետ, ինչպես նաև ապահովել դրանց կատարումը. 

7) ապահովել Աշխատակազմի աշխատողներին առաջին բուժօգնություն ցույց տալը, ինչպես 

նաև անհրաժեշտության դեպքում բուժհիմնարկություն տեղափոխելը. 

8) պաշտոնեական (աշխատանքային) պարտականությունների կատարման և 

լիազորությունների իրականացման համար աշխատողներին ապահովել անհրաժեշտ իրավական 

ակտերով, մասնագիտական գրականությամբ, ինչպես նաև տրամադրել համապատասխան 

տեղեկատվություն, գույք, տեխնիկական, ֆինանսական և այլ նյութական միջոցներ. 

9) ժամանակին արձագանքել աշխատողների աշխատանքային կարիքներին ու 

պահանջներին, բարելավել նրանց աշխատանքի պայմանները. 

10) ապահովել սույն կանոնակարգի պահանջների կատարումը և ժամանակին արձագանքել 

դրանց խախտումներին: 

29. Սույն կանոնակարգի 28-րդ կետի ենթակետերում նշված պարտականությունների 

հերթականությունր չի ընդգծում դրանց առաջնահերթությունը: 

30. Աշխատակազմի ղեկավարությունն ունի նաև աշխատանքային կարգապահության 

պահպանման հետ կապված այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ 

պարտականություններ: 

31. Աշխատակազմի համայնքային ծառայողը յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտից հետո 

մեկշաբաթյա ժամկետում պարտավոր է իր անմիջական ղեկավարին ներկայացնել 

հաշվետվություն տվյալ կիսամյակում իր կատարած աշխատանքների մասին, որի վերաբերյալ 

անմիջական ղեկավարը եռօրյա ժամկետում պարտավոր է տալ եզրակացություն: 

32. Աշխատակազմի աշխատողը աշխատանքային կարգապահության պահպանման մասով 

պարտավոր է՝ 

1) պահպանել ՀՀ Սահմանադրության, օրենքների, համայնքի ղեկավարի որոշումների և 

կարգադրությունների, Աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների և կարգադրությունների, այլ 

իրավական ակտերի պահանջները, ինչպես նաև ժամանակին ու ճշգրիտ կատարել դրանցով 

սահմանված հիմնական, պաշտոնեական (աշխատանքային) պարտականությունները և 

լիազորությունները, պահպանել դրանցով նախատեսված սահմանափակումները. 

2) ժամանակին և պատշաճ կատարել իր անմիջական ղեկավարի՝ սահմանված կարգով, իր 

լիազորությունների շրջանակներում տրված հանձնարարականները. 

3) ժամանակին և պատշաճ կատարել Աշխատակազմի գործավարության կարգի, 

անվտանգության տեխնիկայի կանոնների, սույն կանոնակարգի պահանջները. 

4) խնամքով վերաբերվել պաշտոնեական (աշխատանքային) պարտականությունների և 

լիազորությունների, ինչպես նաև հանձնարարված աշխատանքների կատարման նպատակով 



հատկացված տեխնիկական և մյուս նյութական միջոցներին, ճիշտ և նպատակային օգտագործել 

դրանք. 

5) աշխատանքի վայրում պահպանել անվտանգության տեխնիկայի, էլեկտրաէներգիայի 

օգտագործման, հակահրդեհային կանոնների պահանջները. 

6) աշխատանքի ժամերին մշտապես գտնվել աշխատանքի վայրում կամ պաշտոնեական 

(աշխատանքային) անհրաժեշտությունից ելնելով մեկնած մյուս վայրերում և առանց 

ծառայողական անհրաժեշտության կամ անհարգելի պատճառներով չբացակայել այդ վայրից. 

7) աշխատանքի վայրում աշխատանքային ժամերին, առանց պաշտոնեական 

(աշխատանքային) պարտականությունների և լիազորությունների իրականացման 

անհրաժեշտության, չբացակայել աշխատատեղից. 

8) աշխատասենյակում պահպանել կարգուկանոն. 

9) պաշտոնեական (աշխատանքային) պարտականությունների կատարման և 

լիազորությունների իրականացման անհրաժեշտությունից ելնելով՝ մեկնել գործուղման 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով. 

10) պահպանել և կատարել սույն կանոնակարգի մյուս դրույթների պահանջները: 

33. Սույն կանոնակարգի 32-րդ կետի ենթակետերում նշված պարտականությունների 

հերթականությունը չի ընդգծում դրանց առաջնահերթությունը: 

34. Աշխատակազմի աշխատողն ունի նաև աշխատանքային կարգապահության պահպանման 

հետ կապված այլ իրավական ակտերով, ինչպես նաև սույն կանոնակարգով նախատեսված այլ 

պարտականություններ: 

35. Աշխատակազմի աշխատողներին, աշխատանքային կարգապահության պահպանման 

հետ կապված, արգելվում է՝ 

1) աշխատանքային ժամերին կամ աշխատատեղում օգտագործել ոգելից խմիչքներ կամ 

աշխատանքի ներկայանալ ոգելից խմիչքներ օգտագործած վիճակում. 

2) աշխատանքային ժամերին զբաղվել իր պաշտոնեական (աշխատանքային) 

պարտականությունների և լիազորությունների հետ չկապված ցանկացած այլ գործունեությամբ, 

բացառությամբ Օրենքով, իրավական այլ ակտերով, ինչպես նաև սույն կանոնակարգով 

սահմանված դեպքերի. 

3) առանց ծառայողական անհրաժեշտության օգտվել ծառայողական հեռախոսների 

միջքաղաքային կամ բջջային հեռախոսակապերից, ինչպես նաև կապի մյուս միջոցներից. 

4) ոչ ծառայողական նպատակներով օգտագործել ծառայողական նպատակներով 

հատկացված տեխնիկական և նյութական մյուս միջոցները: 

36. Աշխատակազմի աշխատողներին կարող են ներկայացվել նաև աշխատանքային 

կարգապահության պահպանման հետ կապված իրավական ակտերով նախատեսված այլ 

սահմանափակումներ: 

  

IV. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ ԽՐԱԽՈՒՍԵԼԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼԸ 



  

37. Աշխատակազմի համայնքային ծառայողները ենթակա են խրախուսանքի՝ Օրենքով, 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերում և կարգով, իսկ 

Աշխատակազմի մյուս աշխատողները՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 

օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով: 

38. Երկարամյա ծառայության, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները 

գերազանց կատարելու համար համայնքային ծառայողի նկատմամբ կարող են կիրառվել 

խրախուսանքի հետևյալ տեսակները՝ 

1) շնորհակալության հայտարարում. 

2) միանվագ դրամական պարգևատրում. 

3) հուշանվերով պարգևատրում. 

4) լրացուցիչ վճարովի արձակուրդի տրամադրում. 

5) կարգապահական տույժի հանում: 

39. Աշխատակազմի համայնքային ծառայողների նկատմամբ կիրառվում են Օրենքով, ինչպես 

նաև Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներով նախատեսված խրախուսանքի տեսակները, 

իսկ Աշխատակազմի մյուս աշխատողների նկատմամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքային օրենսդրությամբ նախատեսված խրախուսանքի տեսակները: 

40. Համայնքային ծառայողի նկատմամբ խրախուսանքները կիրառում է պաշտոնի 

նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը: 

41. Աշխատանքային կարգապահության խախտումներ թույլ տալու դեպքում Աշխատակազմի 

աշխատողները ենթակա են կարգապահական տույժի: 

42. Աշխատանքային կարգապահության խախտումը Աշխատակազմի աշխատողների 

հակաիրավական (դիտավորյալ կամ անզգույշ) գործողությունը կամ անգործությունն է, որը 

դրսևորվում է համապատասխան իրավական ակտերով սահմանված ծառայողական 

(աշխատանքային) պարտականություններն անհարգելի պատճառով չկատարելով կամ ոչ 

պատշաճ կատարելով, ինչպես նաև ծառայողական լիազորությունները վերազանցելով, 

աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնակարգը խախտելով: 

43. Աշխատանքային կարգապահության կոպիտ խախտում է համարվում այն խախտումը, որի 

հետևանքով կոպտորեն խախտվում են աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային 

իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի դրույթները, 

կարգապահական ներքին կանոնները: 

44. Սույն կանոնակարգի ցանկացած պահանջի խախտումը՝ որպես կարգապահության 

խախտում, հանգեցնում է Աշխատակազմի համայնքային ծառայողների համար՝ Օրենքով, 

Աշխատակազմի մյուս աշխատողների համար՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 

օրենսգրքով նախատեսված կարգապահական պատասխանատվության: 

45. Աշխատակազմի համայնքային ծառայողների համար` Օրենքով, Աշխատակազմի մյուս 

աշխատողների համար՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով 

չնախատեսված կարգապահական տույժի կիրառումն արգելվում է: 



46. Աշխատակազմի համայնքային ծառայողների նկատմամբ կիրառվում են Օրենքով 

նախատեսված, իսկ Աշխատակազմի մյուս աշխատողների նկատմամբ Հայաստանի 

Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված կարգապահական տույժերը: 

47. Ծառայողական պարտականություններն անհարգելի պատճառով չկատարելու կամ ոչ 

պատշաճ կատարելու, ինչպես նաև պաշտոնեական լիազորությունները վերազանցելու, 

աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնները խախտելու դեպքերում օրենքով 

սահմանված կարգով համայնքային ծառայողի նկատմամբ կիրառվում են կարգապահական 

հետևյալ տույժերը՝ 

1) նախազգուշացում. 

2) նկատողություն. 

3) խիստ նկատողություն. 

4) համայնքային ծառայության առավելագույն դասային աստիճանի իջեցում՝ մեկ 

աստիճանով. 

5) զբաղեցրած պաշտոնից ազատում: 

48. Եթե համայնքային ծառայողը իր նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու օրվանից 

հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, նոր կարգապահական տույժի չի ենթարկվել, ապա նրա 

նկատմամբ կիրառված կարգապահական տույժը համարվում է հանված: Կարգապահական 

տույժը կարող է հանվել մինչև մեկ տարին լրանալը՝ Օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի «զ» կետով 

նախատեսված խրախուսանքի տեսակի կիրառման միջոցով, եթե համայնքային ծառայողը թույլ 

չի տվել կարգապահական նոր խախտում և իրեն դրսևորել է որպես բարեխիղճ ծառայող: 

49. Սույն կանոնակարգի 47-րդ կետի 2-րդ պարբերության 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 5-րդ 

ենթակետերով նախատեսված կարգապահական տույժերը համայնքային ծառայողի նկատմամբ 

կիրառում է նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը, իսկ 4-րդ 

ենթակետով նախատեսված կարգապահական տույժը՝ համապատասխան առավելագույն 

դասային աստիճան շնորհելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը: 

50. Մինչև կարգապահական տույժ նշանակելը խախտում թույլ տված համայնքային 

ծառայողից պահանջվում է բացատրություն: 

51. Կարգապահական տույժերը Աշխատակազմի համայնքային ծառայողների նկատմամբ 

կիրառվում, ինչպես նաև դրանց հետ կապված հարցերը կարգավորվում են Օրենքով, Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 13-ի «Համայնքային ծառայողի 

ծառայողական քննություն անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին» N 1003-Ն որոշմամբ 

հաստատված կարգով և սույն կանոնակարգով սահմանված դեպքերում և կարգով, իսկ 

Աշխատակազմի մյուս աշխատողների նկատմամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքային օրենսդրությամբ և սույն կանոնակարգով սահմանված դեպքերում և կարգով: 

52. Աշխատակազմի աշխատողներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 

համար իրավական հիմքեր են հանդիսանում` նրանց կողմից իրենց վերապահված ծառայողական 

(աշխատանքային) պարտականությունները անհարգելի պատճառով չկատարելու կամ ոչ 



պատշաճ կատարելու, ծառայողական լիազորությունները վերազանցելու, աշխատանքային 

կարգապահական կանոնակարգը խախտելու փաստերը հիմնավորող, սահմանված կարգով 

ձևակերպված համապատասխան փաստաթղթերում կատարված գրառումները, ինչպես նաև 

դրանց վերաբերյալ աշխատողների և նրանց անմիջական ղեկավարների համապատասխան 

զեկուցագրերը: 

53. Աշխատակազմի մյուս աշխատողների նկատմամբ կարգապահական տույժերը կիրառվում 

են նրանց պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի վարչական 

ակտով: 

54. Աշխատակազմի աշխատողների նկատմամբ կարգապահական տույժ նշանակելիս պետք է 

հաշվի առնվեն հետևյալ հանգամանքները. 

1) կարգապահական խախտման ծանրության աստիճանը. 

2) կարգապահական խախտում կատարած աշխատողի մեղքի աստիճանն ու տեսակը. 

3) կարգապահական խախտումը կատարելու հանգամանքներն ու պայմանները. 

4) աշխատողի բնութագիրը. 

5) վերջին մեկ տարվա ընթացքում աշխատողի կատարած կարգապահական խախտման 

(խախտումների) բնույթը. 

6) այն բոլոր բացասական հետևանքները, որոնք առաջացրել են կամ կարող էին առաջացնել 

տվյալ կարգապահական խախտումը: 

55. Միևնույն կարգապահական խախտումը մեկից ավելի աշխատողների կողմից 

կատարվելու դեպքում յուրաքանչյուր աշխատողի վերաբերյալ տրվում է կարգապահական տույժ 

նշանակելու մասին առանձին վարչական ակտ: 

56. Կարգապահական տույժ կիրառելը Աշխատակազմի աշխատողին չի ազատում 

համապատասխան իրավական ակտերով սահմանված իր պաշտոնեական (աշխատանքային) 

պարտականությունների և լիազորությունների կատարումից, որոնք չկատարելու, ոչ պատշաճ 

կատարելու, ինչպես նաև վերազանցելու համար աշխատողը ենթարկվել է կարգապահական 

պատասխանատվության: 

57. Կարգապահական տույժ կիրառելը Աշխատակազմի աշխատողին չի ազատում օրենքով 

նախատեսված պատասխանատվության մյուս տեսակներից: 

58. Կարգապահական տույժը կարող է հանվել մինչև մեկ տարին լրանալը, եթե աշխատողը 

թույլ չի տվել նոր կարգապահական խախտում և բարեխղճորեն կատարում է իր աշխատանքային 

պարտականությունները: Միաժամանակ կարող է հանվել Աշխատակազմի աշխատողի 

նկատմամբ նշանակված միայն մեկ կարգապահական տույժ: 

59. Աշխատակազմի աշխատողների նկատմամբ նշանակված կարգապահական տույժը 

(տույժերը) հանելու հետ կապված՝ սույն կանոնակարգով չնախատեսված հարցերը 

կարգավորվում են Օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով 

սահմանված կարգով: 



60. Աշխատակազմի աշխատողի նկատմամբ մեկ տարվա ընթացքում մեկից ավելի 

կարգապահական տույժեր նշանակված լինելու դեպքում մինչև յուրաքանչյուր տույժի համար 

հաշվարկվող մեկ տարին լրանալը, Օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 

օրենսգրքով սահմանված դեպքերում և կարգով, սկզբում կարող է հանվել վերջին 

կարգապահական տույժը: Նման դեպքերում նախորդ կարգապահական տույժը պահպանում է իր 

ուժը՝ մինչև Օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ 

սահմանված մեկ տարվա ժամկետը լրանալը կամ նախքան այդ ժամկետը լրանալը՝ 

կարգապահական տույժը սահմանված կարգով հանելը: 

61. Կարգապահական տույժ նշանակելու մասին վարչական ակտը համայնքային 

ծառայողները կարող են բողոքարկել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի հուլիսի 13-ի «Համայնքային ծառայողի ծառայողական քննություն անցկացնելու կարգը 

հաստատելու մասին» N 1003-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով, իսկ մյուս աշխատողները՝ 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

  

Համայնքի ղեկավար`            Ս.  Սարգսյան 

 

 


