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2.1-75 
(ծածկագիրը) 

 
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
1.Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի (այսուհետ` 

Աշխատակազմ) առևտրի, ծառայությունների և գովազդի բաժնի (այսուհետ` Բաժին) պետի 
պաշտոնն ընդգրկվում է համայնքային ծառայության առաջատար  պաշտոնների խմբի 1-ին 
ենթախմբում։ 

2. Բաժնի պետին «Համայնքային ծառայության մասին» օրենքով (այսուհետ` Օրենք) 
սահմանված կարգով պաշտոնում նշանակում  և պաշտոնից  ազատում է Երևանի 
Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարը (այսուհետ` Վարչական շրջանի ղեկավար)։ 

 
 

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
3. Բաժնի պետն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է Աշխատակազմի 

քարտուղարին։ 
4.Բաժնի պետին անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու են Բաժնի աշխատողները։  
5.Բաժնի պետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Բաժնի գլխավոր 

մասնագետը` Վարչական շրջանի ղեկավարի հայեցողությամբ։  
Օրենքով նախատեսված դեպքերում Բաժնի պետին 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։ 

Բաժնի պետը Բաժնի գլխավոր մասնագետի  բացակայության դեպքում 
փոխարինում է նրան` Երևանի քաղաքապետարանի Աշխատակազմի քարտուղարի 
հայեցողությամբ։ 

6. Բաժնի պետը` 
ա)Բաժնում կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում, ղեկավարում և վերահսկում 

է աշխատանքները. 
բ) կատարում է Վարչական շրջանի ղեկավարի հանձնարարականները. 



գ) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի, Երևան 
քաղաքի ավագանու, Երևանի քաղաքապետի, Վարչական շրջաի ղեկավարի որոշումների և 
կարգադրությունների պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ 
լիազորությունները վերազանցելու, Բաժնի առջև դրված խնդիրները և տրված 
հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար։ 

 
3. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
 

7. Բաժնի պետը`  
ա)լուծում է  Բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող հիմնախնդիրներ, 

ընդունում որոշումներ. 
բ)իրեն անմիջականորեն ենթակա աշխատողներին տալիս է համապատասխան 

ցուցումներ և հանձնարարականներ։ 
 
 

4. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ  ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

8. Բաժնի պետը`  
ա) Բաժնի ներսում շփվում է  իր լիազորությունների շրջանակներում.  
բ) Աշխատակազմի ներսում շփվում է Աշխատակազմի այլ աշխատողների և 

պաշտոնատար անձանց հետ և Վարչական շրջանի ղեկավարի հանձնարարությամբ 
հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ` իր լիազորությունների շրջանակներում. 

գ) ապահովում է Բաժնի փոխհարաբերությունները Աշխատակազմի այլ Բաժինների 
հետ. 

դ) Վարչական շրջանի ղեկավարի հանձնարարությամբ Աշխատակազմից դուրս իր 
լիազորությունների շրջանակներում շփվում և հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ, 
մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության այլ 
համայնքների և այլ կազմակերպությունների իրավասու մարմինների ներկայացուցիչների 
հետ հանդիպումներին, խորհրդակցություններին, գիտաժողովներին, սեմինարներին, 
ինչպես նաև հանդես է գալիս առաջարկություններով, զեկուցումներով  և այլն։ 

 
 
5. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

 
9. Բաժնի պետը`  
ա) Վարչական շրջանի ղեկավարի հանձնարարությամբ մասնակցում է տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների և Աշխատակազմի ռազմավարական, կազմակերպական 
և մասնագիտական նշանակության խնդիրների  բացահայտմանը, վերլուծմանը, ինչպես 
նաև դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ տալու աշխատանքներին. 

բ) իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում, վերլուծում և գնահատում 
է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող մասնագիտական նշանակության 
խնդիրները, ինչպես նաև դրանց տալիս է ստեղծագործական և այլընտրանքային 
լուծումներ։ 

 
 
 



6. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
 

10. Բաժնի պետը`  
ա)ունի բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական 

ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա 
ընթացքում քաղաքական կամ վարչական կամ հայեցողական կամ ինքնավար 
պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա 
ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն 
երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային 
ստաժ. 

բ) ունի քաղաքացիական, հողային, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
օրենսգրքերի,  «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Երևան քաղաքում տեղական 
ինքնակառավարման մասին», «Համայնքային ծառայության մասին», «Առևտրի և 
ծառայությունների մասին», «Գովազդի մասին», «Սպառողների իրավունքների 
պաշտպանության մասին»,  «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին», «Գույքի նկատմամբ 
իրավունքների պետական գրանցման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքների, 
Աշխատակազմի և Բաժնի կանոնադրությունների ու իր լիազորությունների հետ կապված 
իրավական այլ 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. Բաժնի պետը`  
ա) Վարչական շրջանի ղեկավարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է 

Վարչական շրջանի տարածքում «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքով 
սահմանված առևտրի և ծառայությունների ոլորտի թույլտվությունների 
նախապատրաստումը, որոնց տրամադրումը օրենքով կամ այլ նորմատիվ իրավական 
ակտերով պատվիրակված է Վարչական շրջանի ղեկավարին և դրանք ներկայացնում է 
Վարչական շրջանի ղեկավարի հաստատմանը. 

բ) Վարչական շրջանի ղեկավարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է 
վարչական շրջանի տարածքում քաղաքային նշանակության գովազդային գոտի 
չհամարվող տարածքներում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվությունների 
նախապատրաստումը և դրանք ներկայացնում է Վարչական շրջանի ղեկավարի 
հաստատմանը. 

գ)Աշխատակազմի կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորություններից 
բացի Վարչական շրջանի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ 
մարմիններին կամ պաշտոնատար անձանց չվերապահված լիազորություններ։   



դ)կազմակերպում է Բաժնի աշխատանքները, իր իրավասության շրջանակներում 
տալիս է հանձնարարականներ Բաժնի աշխատակիցներին և վերահսկում է դրանց 
ժամանակին և պատշաճ  որակով կատարումը. 

ե) Վարչական շրջանի ղեկավարին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային 
ծրագրերը, անհրաժեշտության դեպքում, Բաժնի լիազորությունների սահմաններում 
նախապատրաստում առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, 
զեկուցագրեր, միջնորդագրեր և այլ գրություններ. 

զ)անհրաժեշտության դեպքում` Վարչական շրջանի ղեկավարի համաձայնությամբ 
և հանձնարարությամբ, մասնակցում է համապատասխան տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող քննարկումներին ու 
այլ միջոցառումներին, այդ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից, 
կազմակերպություններից ստանալով Բաժնի առջև դրված խնդիրների և գործառույթների 
իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր. 

է)Վարչական շրջանի ղեկավարի և Աշխատակազմի քարտուղարի 
հանձնարարությամբ ապահովում է իրավական ակտերի նախագծերի, ծրագրային 
փաստաթղթերի մշակումը և նյութերի փորձաքննությունը. 

ը) Վարչական շրջանի ղեկավարին ներկայացնում է առաջարկություններ` Բաժնի 
համայնքային ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգա-
պահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ, ինչպես նաև ատեստավորումից  առնվազն 
երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է  բաժնի համայնքային ծառայողների ծառայողական 
բնութագրերը` Երևանի քաղաքապետարանի Աշխատակազմի քարտուղարին 
միջնորդություն ներկայացնելու համար. 

թ) կազմակերպում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով 
քննարկումը և արդյունքները ներկայացնում Վարչական շրջանի ղեկավարին կամ 
Աշխատակազմի քարտուղարին. 

ժ) Վարչական շրջանի ղեկավարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է 
խորհրդակցություններ, հանդիպումներ, ապահովում է այդ խորհրդակցությունների, 
հանդիպումների արձանագրությունների կազմումը. 

Ժա) Վարչական շրջանի ղեկավարին է ներկայացնում իր Բաժնի աշխատակիցների 
կողմից կատարված աշխատանքների մասին կիսամյակային և տարեկան 
հաշվետվություններ․ 

Ժբ) հսկողություն է իրականացնում «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 
օրենքով սահմանված առևտրի և ծառայությունների ոլորտում Երևան համայնքի կողմից 
տրված թույլտվությունների պայմանների պատշաճ կատարման նկատմամբ. 

 ժգ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ 
լիազորություններ.   

Բաժնի պետն ունի Օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ 
իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ։ 

 
 

8. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ    ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ    ԴԱՍԱՅԻՆ  ԱՍՏԻՃԱՆԸ 
 

12. Բաժնի պետին Օրենքով սահմանված կարգով շնորհվում է Հայաստանի 
Հանրապետության համայնքային ծառայության 1-ին դասի առաջատար ծառայողի  
դասային աստիճան։ 



Փոփոխված՝  
Երևանի քաղաքապետի 
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Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü  ä²ÞîàÜÆ ²ÜÒÜ²¶Æð 

 ºðºì²ÜÆ Ø²È²ÂÆ²-êº´²êîÆ² ì²ðâ²Î²Ü Þðæ²ÜÆ ÔºÎ²ì²ðÆ 
²ÞÊ²î²Î²¼ØÆ  ²èºìîðÆ, êä²ê²ðÎàôØÜºðÆ  ºì ¶àì²¼¸Æ ´²ÄÜÆ äºîÆ   
 

2.1-105 
(Í³ÍÏ³·ÇñÁ) 

 

1. ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð 

 

1. ºñ¨³ÝÇ Ø³É³ÃÇ³-ê»µ³ëïÇ³ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
(³ÛëáõÑ»ïª ³ßË³ï³Ï³½Ù) ³é¨ïñÇ, ëå³ë³ñÏáõÙÝ»ñÇ ¨ ·áí³½¹Ç µ³ÅÝÇ (³ÛëáõÑ»ïª 
µ³ÅÇÝ) å»ïÇ å³ßïáÝÝ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³é³ç³ï³ñ  
å³ßïáÝÝ»ñÇ ËÙµÇ 1-ÇÝ »ÝÃ³ËÙµáõÙ: 

2. ´³ÅÝÇ å»ïÇÝ §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí (³ÛëáõÑ»ïª ûñ»Ýù) ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí å³ßïáÝáõÙ 
Ýß³Ý³ÏáõÙ  ¨ å³ßïáÝÇó  ³½³ïáõÙ ¿ ºñ¨³ÝÇ Ø³É³ÃÇ³-ê»µ³ëïÇ³ í³ñã³Ï³Ý 
ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÁ (³ÛëáõÑ»ï`  í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñ): 

 

2. ²ÞÊ²î²ÜøÆ Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü ºì ÔºÎ²ì²ðØ²Ü 

ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚàôÜÀ 
 

3. ´³ÅÝÇ å»ïÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý »ÝÃ³Ï³ ¨ Ñ³ßí»ïáõ ¿ Ø³É³ÃÇ³-ê»µ³ëïÇ³ 
í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñÇÝ: 

4. ´³ÅÝÇ å»ïÇÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý »ÝÃ³Ï³ ¨ Ñ³ßí»ïáõ »Ý µ³ÅÝÇ 
³ßË³ïáÕÝ»ñÁ:  

5. ´³ÅÝÇ å»ïÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ýñ³Ý ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ µ³ÅÝÇ å»ïÇ 
ï»Õ³Ï³ÉÁ Ï³Ù µ³ÅÝÇ ·ÉË³íáñ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇó Ù»ÏÁ` í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ 
Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ:  

úñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ µ³ÅÝÇ å»ïÇÝ ÷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: 



´³ÅÝÇ å»ïÁ µ³ÅÝÇ å»ïÇ ï»Õ³Ï³ÉÇ, µ³ÅÝÇ ·ÉË³íáñ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇó Ù»ÏÇ 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó` ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ 
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ: 

6. ´³ÅÝÇ å»ïÁª 
³) µ³ÅÝáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, Íñ³·ñáõÙ, Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, Õ»Ï³í³ñáõÙ ¨ 

í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ. 
µ) Ï³ï³ñáõÙ ¿ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ. 
·) å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ ûñ»ÝùÝ»ñÇ, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ, ºñ¨³ÝÇ 

³í³·³Ýáõ, ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ïÇ, í³ñã³Ï³Ý ßñç³Ç Õ»Ï³í³ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ ¨ 
Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù áã å³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ, Ï³Ù 
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³½³Ýó»Éáõ, µ³ÅÝÇ ³éç¨ ¹ñí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ ïñí³Í 
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù áã å³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 
3. àðàÞàôØÜºð Î²Ú²òÜºÈàô ÈÆ²¼àðàôÂÚàôÜÜºðÀ 

 

7. ´³ÅÝÇ å»ïÁª  
³) ÉáõÍáõÙ ¿  µ³ÅÝÇ ³éç¨ ¹ñí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇó µËáÕ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ, 

ÁÝ¹áõÝáõÙ áñáßáõÙÝ»ñ. 
µ) Çñ»Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý »ÝÃ³Ï³ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ ï³ÉÇë ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

óáõóáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ: 
 
 

4. ÞöàôØÜºðÀ  ºì ÜºðÎ²Ú²òàôòâàôÂÚàôÜÀ 
 

8. ´³ÅÝÇ å»ïÁª  
 
³) µ³ÅÝÇ Ý»ñëáõÙ ß÷íáõÙ ¿  Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ.  
µ) ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ý»ñëáõÙ ß÷íáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³ÛÉ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ¨ 

å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï áõ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ 
Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã` Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ. 

·) ³å³ÑáíáõÙ ¿ µ³ÅÝÇ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³ÛÉ 
µ³ÅÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï. 

¹) í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇó ¹áõñë Çñ 
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ß÷íáõÙ ¨ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã, 
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÛÉ 
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ¨ 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. ´³ÅÝÇ å»ïÁª  
³) í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ï»Õ³Ï³Ý 

ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý, 
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ  µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ, 
í»ñÉáõÍÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñ 
ï³Éáõ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ. 

µ) Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ, í»ñÉáõÍáõÙ ¨ 
·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ µ³ÅÝÇ ³éç¨ ¹ñí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇó µËáÕ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 



Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó ï³ÉÇë ¿ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ¨ 
³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñ: 

 
 

6. ¶ÆîºÈÆøÜºðÀ ºì ÐØîàôÂÚàôÜÜºðÀ 

 
 
 
 

10. ´³ÅÝÇ å»ïÁª  
³) ունի բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական 

ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք 
տարվա ընթացքում քաղաքական կամ վարչական կամ հայեցողական կամ 
ինքնավար պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ կամ 
վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային 
գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա 
մասնագիտական աշխատանքային ստաժ. 

µ) áõÝÇ §ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, 
§Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, 
§Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦, §î»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñÇ ¨ í×³ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦, §²é¨ïñÇ ¨ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦, §ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §¶áí³½¹Ç Ù³ëÇÝ¦  
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ¨ µ³ÅÝÇ 
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ  Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ³Ïï»ñÇ 
³ÝÑñ³Å»ßï ÇÙ³óáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³µ³Ý»Éáõ, ï³ñµ»ñ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ 
ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ. 

·)  ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ. 
¹) áõÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí  

³ßË³ï»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ. 
 

 

7. Æð²ìàôÜøÜºðÀ ºì ä²ðî²Î²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ 
 
 

11. ´³ÅÝÇ å»ïÁª  
 
³) í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ 

í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ á·»ÉÇó ËÙÇãùÇ ¨ ÍË³ËáïÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ í³×³éùÇ 
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ 
Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ. 

µ) í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ 
í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ µ³ÕÝÇùÝ»ñÇ, ë³áõÝ³Ý»ñÇ, ½í³ñ×³ÝùÇ, ß³ÑáõÙáí 
Ë³Õ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáÕ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Å³ÙÁ 2300 –Çó Ñ»ïá ³ßË³ï»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ 
Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ. 

·) í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ 
í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ Çñ³óÙ³Ý 
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ 
Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ. 

¹) ºñ¨³ÇÝ ³í³·³Ýáõ áñáßÙ³Ùµ ¨ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ 
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝí³Í ÑáÕ³Ù³ë»ñÇ, ³Û¹ 
ÃíáõÙ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ³Ù³ë»ñÇ í³ñÓ³í×³ñÝ»ñÇ ·³ÝÓÙ³Ý ¨ 



Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ µ³½³ÛÇ í³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¨ 
¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ. 

») í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ºñ¨³ÝÇ ³í³·³Ýáõ ÏáÕÙÇó 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ï³ÉÇë ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý 
Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ å³Ñ»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ¨ Ï³ï³ñáõÙ ¿  ¹ñ³Ýó ³Ù»Ý³ÙÛ³ Ñ³ßí³éáõÙ.  

½) í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ 
í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ·áí³½¹³ÛÇÝ ·áïÇ 
ãÑ³Ù³ñíáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ³ñï³ùÇÝ ·áí³½¹ ï»Õ³¹ñ»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ 
Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ. 

¿) ëáõÛÝ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó µ³óÇ 
í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ 
Ï³Ù å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó ãí»ñ³å³Ñí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ:   

Ã) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ µ³ÅÝÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 
ï³ÉÇë ¿ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ µ³ÅÝÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ ¨ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó 
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ¨ å³ïß³×  áñ³Ïáí Ï³ï³ñáõÙÁ. 

Å) í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ µ³ÅÝÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
Íñ³·ñ»ñÁ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, µ³ÅÝÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ 
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñ, Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
½»Ïáõó³·ñ»ñ, ÙÇçÝáñ¹³·ñ»ñ ¨ ³ÛÉ ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ. 

Å³) ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª  í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ¨ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ, Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ³Ï³Ý 
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Ï»ñåíáÕ 
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ, ³Û¹ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó, å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³ÝóÇó, 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³Ý³Éáí µ³ÅÝÇ ³éç¨ ¹ñí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¨ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ÝÛáõÃ»ñ. 

Åµ) í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ ¨ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñÇ 
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ, Íñ³·ñ³ÛÇÝ 
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ. 

Å·) í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ` µ³ÅÝÇ 
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ³ï»ëï³íáñ»Éáõ, í»ñ³å³ïñ³ëï»Éáõ, Ëñ³Ëáõë»Éáõ, Ï³ñ·³-
å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅÇ »ÝÃ³ñÏ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ï»ëï³íáñáõÙÇó  ³éÝí³½Ý 
»ñÏáõ ß³µ³Ã ³é³ç Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿  µ³ÅÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý 
µÝáõÃ³·ñ»ñÁ` ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñÇÝ 
ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ. 

Å¹) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ¹ÇÙáõÙ-µáÕáùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí 
ùÝÝ³ñÏáõÙÁ ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ Ï³Ù 
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñÇÝ. 

Å») í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ 
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ, ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³Û¹ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙÁ: 

 Å½) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ëáõÛÝ å³ßïáÝÇ ³ÝÓÝ³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ 
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ.   

´³ÅÝÇ å»ïÝ áõÝÇ ûñ»Ýùáí, Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ 
Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ÏñáõÙ ¿ ³Û¹ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 
 

8. Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ    Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü    ¸²ê²ÚÆÜ  ²êîÆÖ²ÜÀ 
 



12. ´³ÅÝÇ å»ïÇÝ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ßÝáñÑíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 1-ÇÝ ¹³ëÇ ³é³ç³ï³ñ Í³é³ÛáÕÇ  
¹³ë³ÛÇÝ ³ëïÇ×³Ý: 
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2.1-141 

(Í³ÍÏ³·ÇñÁ) 
 

1. ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð 

1. ºñ¨³ÝÇ Þ»Ý·³íÇÃÇ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
(³ÛëáõÑ»ïª ³ßË³ï³Ï³½Ù) ³é¨ïñÇ, ëå³ë³ñÏáõÙÝ»ñÇ ¨ ·áí³½¹Ç µ³ÅÝÇ (³ÛëáõÑ»ïª 
µ³ÅÇÝ)  å»ïÇ å³ßïáÝÝ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³é³ç³ï³ñ  
å³ßïáÝÝ»ñÇ ËÙµÇ 1-ÇÝ »ÝÃ³ËÙµáõÙ: 

2. ´³ÅÝÇ å»ïÇÝ §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí (³ÛëáõÑ»ïª ûñ»Ýù) ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí å³ßïáÝáõÙ 
Ýß³Ý³ÏáõÙ  ¨ å³ßïáÝÇó  ³½³ïáõÙ ¿ ºñ¨³ÝÇ Þ»Ý·³íÇÃ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ 
Õ»Ï³í³ñÁ (³ÛëáõÑ»ï`  í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñ): 

 

2. ²ÞÊ²î²ÜøÆ Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü ºì ÔºÎ²ì²ðØ²Ü ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚàôÜÀ 

3. ´³ÅÝÇ å»ïÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý »ÝÃ³Ï³ ¨ Ñ³ßí»ïáõ ¿ Þ»Ý·³íÇÃ í³ñã³Ï³Ý 
ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñÇÝ: 

4. ´³ÅÝÇ å»ïÇÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý »ÝÃ³Ï³ ¨ Ñ³ßí»ïáõ »Ý µ³ÅÝÇ 
³ßË³ïáÕÝ»ñÁ:  

5. ´³ÅÝÇ å»ïÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ýñ³Ý ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ µ³ÅÝÇ å»ïÇ 
ï»Õ³Ï³ÉÁ Ï³Ù µ³ÅÝÇ ·ÉË³íáñ Ù³ëÝ³·»ïÁ` í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ 
Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ:  

úñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ µ³ÅÝÇ å»ïÇÝ ÷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: 

´³ÅÝÇ å»ïÁ µ³ÅÝÇ å»ïÇ ï»Õ³Ï³ÉÇ, µ³ÅÝÇ ·ÉË³íáñ Ù³ëÝ³·»ïÇ 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó` ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ 
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ: 

6. ´³ÅÝÇ å»ïÁª 
³) µ³ÅÝáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, Íñ³·ñáõÙ, Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, Õ»Ï³í³ñáõÙ ¨ 

í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ. 
µ) Ï³ï³ñáõÙ ¿ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ. 
·) å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ ûñ»ÝùÝ»ñÇ, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ, ºñ¨³ÝÇ 

³í³·³Ýáõ, ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ïÇ, í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ ¨ 
Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù áã å³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ, Ï³Ù 
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³½³Ýó»Éáõ, µ³ÅÝÇ ³éç¨ ¹ñí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ ïñí³Í 
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù áã å³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 
3. àðàÞàôØÜºð Î²Ú²òÜºÈàô ÈÆ²¼àðàôÂÚàôÜÜºðÀ 

7. ´³ÅÝÇ å»ïÁª  
³) ÉáõÍáõÙ ¿  µ³ÅÝÇ ³éç¨ ¹ñí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇó µËáÕ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ, 

ÁÝ¹áõÝáõÙ áñáßáõÙÝ»ñ. 



µ) Çñ»Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý »ÝÃ³Ï³ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ ï³ÉÇë ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
óáõóáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ: 

 
4. ÞöàôØÜºðÀ  ºì ÜºðÎ²Ú²òàôòâàôÂÚàôÜÀ 

8. ´³ÅÝÇ å»ïÁª  
³) µ³ÅÝÇ Ý»ñëáõÙ ß÷íáõÙ ¿  Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ.  
µ) ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ý»ñëáõÙ ß÷íáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³ÛÉ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ¨ 

å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï áõ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ 
Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã` Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ. 

·) ³å³ÑáíáõÙ ¿ µ³ÅÝÇ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³ÛÉ 
µ³ÅÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï. 

¹) í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇó ¹áõñë 
Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ß÷íáõÙ ¨ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã, Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ¨ 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. ´³ÅÝÇ å»ïÁª  
³) í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ï»Õ³Ï³Ý 

ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý, 
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ  µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ, 
í»ñÉáõÍÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñ 
ï³Éáõ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ. 

µ) Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ, í»ñÉáõÍáõÙ ¨ 
·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ µ³ÅÝÇ ³éç¨ ¹ñí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇó µËáÕ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó ï³ÉÇë ¿ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ¨ 
³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñ: 

 
 
 
 
 
 
 

6. ¶ÆîºÈÆøÜºðÀ ºì ÐØîàôÂÚàôÜÜºðÀ 

10. ´³ÅÝÇ å»ïÁª  
³) ու ն ի  բար ձ ր ագ ո ւ յ ն  կր թո ւ թ յ ո ւ ն , համ այ ն ք այ ի ն  

ծառ այ ո ւ թ յ ան  կամ  պե տակ ան  ծառ այ ո ւ թ յ ան  պաշ տո ն ն ե ր ո ւ մ  առ ն վ ազ ն  
եր կ ո ւ  տար վ ա ստաժ  կամ  վե ր ջ ի ն  ե րե ք  տար վ ա ըն թաց ք ո ւ մ  քաղ աք ակ ան  
կամ  վար չ ակ ան  կամ  հայ ե ց ո ղ ակ ան  կամ  ին ք ն ավ ար  պաշ տո ն ն ե ր ո ւ մ  
առ ն վ ազ ն  մե կ  տար վ ա աշ խատան ք այ ի ն  ստաժ  կամ  վե ր ջ ի ն  ու թ  տար վ ա 
ըն թաց ք ո ւ մ  համ այ ն ք ի  ավ ագ ան ո ւ  ան դ ամ ի  աշ խատան ք այ ի ն  
գո ր ծ ո ւ ն ե ո ւ թ յ ան  առ ն վ ազ ն  եր կ ո ւ  տար վ ա փո ր ձ  կամ  առ ն վ ազ ն  եր ե ք  
տար վ ա մաս նագ ի տակ ան  աշ խատան ք այ ի ն  ստաժ . 

µ) áõÝÇ ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý, §ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ ï»Õ³Ï³Ý 
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §î»Õ³Ï³Ý 
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §î»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñÇ ¨ í×³ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦, §²é¨ïñÇ ¨ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦, §¶áí³½¹Ç Ù³ëÇÝ¦, §Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦  
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ¨ µ³ÅÝÇ 
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ  Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ³Ïï»ñÇ 
³ÝÑñ³Å»ßï ÇÙ³óáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³µ³Ý»Éáõ, ï³ñµ»ñ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ 
ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ. 

·)  ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ. 
¹) áõÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí  



³ßË³ï»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ. 
»)  ïÇñ³å»ïáõÙ ¿  éáõë»ñ»ÝÇÝ (³½³ï)  ¨ Ù»Ï ³ÛÉ ûï³ñ (Ï³ñ¹áõÙ, Ï³ñáÕ³ÝáõÙ 

¿   µ³ó³ïñí»É) É»½íÇ £ 
 
 

7. Æð²ìàôÜøÜºðÀ ºì ä²ðî²Î²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ 
 

11. ´³ÅÝÇ å»ïÁª  
³) í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ßñç³ÝÇ 
ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ ³é¨ïñÇ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç ¨ ëå³ë³ñÙ³Ý áÉáñïÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»Éáõ 
í»ñ³µ»ñÛ³É. 
µ/ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ »é³ÙëÛ³ÏÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ í³ñã³Ï³Ý 
ßñç³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ ³é¨ïñÇ ¨ ëå³ë³ñÏáõÙÝ»ñÇ áÉáñïÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ¨  
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñ. 
·/ å³ñµ»ñ³µ³ñ Ï³ï³ñáõÙ ¿ §²é¨ïñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 
ÏÇñ³éÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ ¿ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³Ù÷á÷ ï»Õ»Ï³Ýù. 
¹/ §î»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñÇ ¨ í×³ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ 
í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ÍË³ËáïÇ, á·»ÉÇó ËÙÇãùÝ»ñÇ í³×³éùÇ, ½í³ñ×³ÝùÇ 
ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ, ë³áõÝ³Ý»ñÇ, µ³ÕÝÇùÝ»ñÇ` Å³ÙÁ 24.00-Çó Ñ»ïá ³ßË³ï»Éáõ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ 
ëÝÝ¹Ç Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ Çñ³óÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ. 
»/ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ³å³ÑáíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ·áí³½¹³ÛÇÝ 
·áïÇ ãÑ³Ù³ñíáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ³ñï³ùÇÝ ·áí³½¹ ï»Õ³¹ñ»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ. 
½)  ³å³ÑáíáõÙ ¿ ëáõÛÝ Ï»ïÇ ¹ ¨ » »ÝÃ³Ï»ï»ñáõÙ Ýßí³Í ³é¨ïñÇ ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý 
áÉáñïáõÙ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó ïñíáÕ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³ßí³éáõÙÁ, ¹ñ³Ýó ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ, ï»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñÇ 
·³ÝÓÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùáõïù³·ñáõÙÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çã. 
¿) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ µ³ÅÝÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ï³ÉÇë 
¿ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ µ³ÅÝÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ ¨ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó Å³Ù³Ý³ÏÇÝ 
¨ å³ïß³×  áñ³Ïáí Ï³ï³ñáõÙÁ. 
Á) í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ µ³ÅÝÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÁ, 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, µ³ÅÝÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ 
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñ, Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
½»Ïáõó³·ñ»ñ, ÙÇçÝáñ¹³·ñ»ñ ¨ ³ÛÉ ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ. 
Ã) ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª  í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ¨ 
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ, Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Ï»ñåíáÕ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇÝ ¨ 
³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ, ³Û¹ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó, å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³ÝóÇó, 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³Ý³Éáí µ³ÅÝÇ ³éç¨ ¹ñí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¨ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ÝÛáõÃ»ñ. 
Å) í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ ¨ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ 
³å³ÑáíáõÙ ¿ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ, Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ ¨ 
ÝÛáõÃ»ñÇ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ. 
Å³) í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ` µ³ÅÝÇ 
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ³ï»ëï³íáñ»Éáõ, í»ñ³å³ïñ³ëï»Éáõ, Ëñ³Ëáõë»Éáõ, 
Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅÇ »ÝÃ³ñÏ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ï»ëï³íáñáõÙÇó  
³éÝí³½Ý »ñÏáõ ß³µ³Ã ³é³ç Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿  µ³ÅÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ 
Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ` ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
ù³ñïáõÕ³ñÇÝ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ. 
Åµ) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ¹ÇÙáõÙ-µáÕáùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí 
ùÝÝ³ñÏáõÙÁ ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ Ï³Ù 
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñÇÝ. 
Å·) í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ 
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ, ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³Û¹ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙÁ: 
Å¹) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ëáõÛÝ å³ßïáÝÇ ³ÝÓÝ³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ.   



´³ÅÝÇ å»ïÝ áõÝÇ ûñ»Ýùáí, Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ 
Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ÏñáõÙ ¿ ³Û¹ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

 
8. Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ    Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü    ¸²ê²ÚÆÜ  ²êîÆÖ²ÜÀ 

 
12. ´³ÅÝÇ å»ïÇÝ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ßÝáñÑíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ 

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 1-ÇÝ ¹³ëÇ ³é³ç³ï³ñ Í³é³ÛáÕÇ  
¹³ë³ÛÇÝ ³ëïÇ×³Ý: 
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²èºìîðÆ, êä²ê²ðÎàôØÜºðÆ ºì ¶àì²¼¸Æ ´²ÄÜÆ  äºîÆ îºÔ²Î²ÈÆ  

 
2.2-46  

 
1. ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð 

1. ºñ¨³ÝÇ Þ»Ý·³íÇÃ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ (³ÛëáõÑ»ï` 
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³é¨ïñÇ, ëå³ë³ñÏáõÙÝ»ñÇ ¨ ·áí³½¹Ç µ³ÅÝÇ (³ÛëáõÑ»ï` µ³ÅÇÝ) å»ïÇ 
ï»Õ³Ï³ÉÇ å³ßïáÝÝ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³é³ç³ï³ñ  å³ßïáÝÝ»ñÇ 
ËÙµÇ 2-ñ¹  »ÝÃ³ËÙµáõÙ: 

2. ´³ÅÝÇ å»ïÇ ï»Õ³Ï³ÉÇÝ §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí (³ÛëáõÑ»ïª ûñ»Ýù) ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí å³ßïáÝáõÙ Ýß³Ý³ÏáõÙ  
¨ å³ßïáÝÇó  ³½³ïáõÙ ¿ ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñÁ: 

  

2. ²ÞÊ²î²ÜøÆ Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü ºì ÔºÎ²ì²ðØ²Ü ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚàôÜÀ 

3. ´³ÅÝÇ å»ïÇ ï»Õ³Ï³ÉÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý »ÝÃ³Ï³ ¨ Ñ³ßí»ïáõ ¿ µ³ÅÝÇ å»ïÇÝ: 
4. ´³ÅÝÇ å»ïÇ ï»Õ³Ï³ÉÝ Çñ»Ý »ÝÃ³Ï³ ³ßË³ïáÕÝ»ñ ãáõÝÇ: 
5. ´³ÅÝÇ å»ïÇ ï»Õ³Ï³ÉÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ýñ³Ý ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ µ³ÅÝÇ 

å»ïÁ, µ³ÅÝÇ ·ÉË³íáñ Ù³ëÝ³·»ïÁ`   ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
ù³ñïáõÕ³ñÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ:  

úñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ µ³ÅÝÇ å»ïÇ ï»Õ³Ï³ÉÇÝ ÷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: 

´³ÅÝÇ å»ïÇ ï»Õ³Ï³ÉÁ µ³ÅÝÇ å»ïÇ Ï³Ù µ³ÅÝÇ ·ÉË³íáñ Ù³ëÝ³·»ïÇ   
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ   ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó` µ³ÅÝÇ å»ïÇ ¹»åùáõÙ` ºñ¨³ÝÇ 
ù³Õ³ù³å»ïÇ, ÇëÏ ÙÛáõë ¹»åùáõÙ` ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
ù³ñïáõÕ³ñÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ: 

6. ´³ÅÝÇ å»ïÇ ï»Õ³Ï³ÉÁª 
³) µ³ÅÝÇ å»ïÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ý Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñí³Í µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ Íñ³·ñáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ. 
µ) Ï³ï³ñáõÙ ¿ µ³ÅÝÇ å»ïÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ. 
·) ûÅ³Ý¹³ÏáõÙ ¿ µ³ÅÝÇ ³í»ÉÇ ó³Íñ å³ßïáÝ ½µ³Õ»óÝáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ µ³ÅÝÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Íñ³·ñÙ³ÝÁ. 
¹) å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨ Çñ»Ý 

í»ñ³å³Ñí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨  ïñí³Í Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù áã 
å³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ, ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³½³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ. 

 
 

3. àðàÞàôØÜºð Î²Ú²òÜºÈàô ÈÆ²¼àðàôÂÚàôÜÜºðÀ 

7. ´³ÅÝÇ å»ïÇ ï»Õ³Ï³ÉÁ` 



³) Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³ÝÁ ¨ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ µ³ÅÝÇ å»ïÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ. 

µ) Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¨ µ³ÅÝÇ å»ïÇ 
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ µ³ÅÝÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ ï³ÉÇë ¿ óáõóáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ: 

 
 

4. ÞöàôØÜºðÀ  ºì ÜºðÎ²Ú²òàôòâàôÂÚàôÜÀ 

8. ´³ÅÝÇ å»ïÇ ï»Õ³Ï³ÉÁª 
³) µ³ÅÝÇ Ý»ñëáõÙ ß÷íáõÙ ¿ Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ. 
µ) ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ý»ñëáõÙ Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ß÷íáõÙ ¿ 

³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³ÛÉ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ»ï, ÇÝãå»ë Ý³¨ µ³ÅÝÇ å»ïÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ 
Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã. 

·) ³é³ÝÓÇÝ ¹»åù»ñáõÙ µ³ÅÝÇ å»ïÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇó ¹áõñë 
ß÷íáõÙ ¨ å³ñµ»ñ³µ³ñ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã, Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ¨ 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. ´³ÅÝÇ å»ïÇ ï»Õ³Ï³ÉÁ µ³ÅÝÇ å»ïÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ, í»ñÉáõÍáõÙ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ µ³ÅÝÇ ³éç¨ ¹ñí³Í 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨  ¹ñ³Ýó ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ¨ 
³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ µ³ÅÝÇ 
å»ïÇÝ: 

 
6. ¶ÆîºÈÆøÜºðÀ ºì ÐØîàôÂÚàôÜÜºðÀ 

10. ´³ÅÝÇ å»ïÇ ï»Õ³Ï³ÉÁª 
³) ու ն ի  բար ձ ր ագ ո ւ յ ն  կր թո ւ թ յ ո ւ ն , համ այ ն ք այ ի ն  ծառ այ ո ւ թ յ ան  

կամ  պե տակ ան  ծառ այ ո ւ թ յ ան  պաշ տո ն ն ե ր ո ւ մ  առ ն վ ազ ն  եր կ ո ւ  տար վ ա ստաժ  
կամ  վե ր ջ ի ն  եր ե ք  տար վ ա ըն թաց ք ո ւ մ  քաղ աք ակ ան  կամ  վար չ ակ ան  կամ  
հայ ե ց ո ղ ակ ան  կամ  ին ք ն ավ ար  պաշ տո ն ն ե ր ո ւ մ  առ ն վ ազ ն  մե կ  տար վ ա 
աշ խատան ք այ ի ն  ստաժ  կամ  վե ր ջ ին  ու թ  տար վ ա ըն թաց ք ո ւ մ  համ այ ն ք ի  
ավ ագ ան ո ւ  ան դ ամ ի  աշ խատան ք այ ի ն  գո ր ծ ո ւ ն ե ո ւ թ յ ան  առ ն վ ազ ն  եր կ ո ւ  
տար վ ա փո ր ձ  կամ  առ ն վ ազ ն  եր ե ք  տար վ ա մաս ն ագ ի տակ ան  աշ խատան ք այ ի ն  
ստաժ . 

µ) áõÝÇ ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý, §ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ ï»Õ³Ï³ÝÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý 
Ù³ëÇÝ¦, §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, 
§î»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñÇ ¨ í×³ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦, §²é¨ïñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦, §¶áí³½¹Ç 
Ù³ëÇÝ¦, §Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ, 
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ¨ µ³ÅÝÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ 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. 

·)  ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ. 
¹) áõÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí  ³ßË³ï»Éáõ 

áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ. 
») ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ éáõë»ñ»ÝÇÝ (³½³ï) ¨ Ù»Ï ³ÛÉ ûï³ñ (Ï³ñ¹áõÙ, Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ 

µ³ó³ïñí»É) É»½íÇ£ 
 

7. Æð²ìàôÜøÜºðÀ ºì ä²ðî²Î²ÜàôÂÚàôÜÜºðÀ 
 

11. ´³ÅÝÇ å»ïÇ ï»Õ³Ï³ÉÁ`  



³) µ³ÅÝÇ å»ïÇÝ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ßñç³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ 
³é¨ïñÇ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç ¨ ëå³ë³ñÙ³Ý áÉáñïÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 
Ñ³Ù³ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É. 

µ/ µ³ÅÝÇ å»ïÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ ³é¨ïñÇ ¨ 
ëå³ë³ñÏáõÙÝ»ñÇ áÉáñïÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É 
ïíÛ³ÉÝ»ñ. 

·/ å³ñµ»ñ³µ³ñ Ï³ï³ñáõÙ ¿ §²é¨ïñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 
ÏÇñ³éÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ µ³ÅÝÇ å»ïÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¹ñ³Ýó 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³Ù÷á÷ ï»Õ»Ï³Ýù. 

¹/ §î»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñÇ ¨ í×³ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ 
í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ÍË³ËáïÇ, á·»ÉÇó ËÙÇãùÝ»ñÇ í³×³éùÇ, ½í³ñ×³ÝùÇ 
ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ, ë³áõÝ³Ý»ñÇ, µ³ÕÝÇùÝ»ñÇ` Å³ÙÁ 24.00-Çó Ñ»ïá ³ßË³ï»Éáõ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹Ç 
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ Çñ³óÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ. 

»/ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ³å³ÑáíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý 
·áí³½¹³ÛÇÝ ·áïÇ ãÑ³Ù³ñíáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ³ñï³ùÇÝ ·áí³½¹ ï»Õ³¹ñ»Éáõ 
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ. 

½)  ³å³ÑáíáõÙ ¿ ëáõÛÝ Ï»ïÇ ¹ ¨ » »ÝÃ³Ï»ï»ñáõÙ Ýßí³Í ³é¨ïñÇ ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý 
áÉáñïáõÙ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó ïñíáÕ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³éáõÙÁ, 
¹ñ³Ýó ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ, ï»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñÇ ·³ÝÓÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùáõïù³·ñáõÙÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çã. 

¿) Ï³ï³ñáõÙ ¿ µ³ÅÝÇ å»ïÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ¨ å³ïß³× áñ³Ïáí. 
Á) Çñ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ, Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ 

ÝÛáõÃ»ñÇ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý áõÕ³ñÏ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ µ³ÅÝÇ å»ïÇÝ. 

Ã) ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª µ³ÅÝÇ å»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù 
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ, Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Ï»ñåíáÕ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉ 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ. 

Å) ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, 
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¨ µ³ÅÝÇ å»ïÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñ, 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÙÇçÝáñ¹³·ñ»ñ, ½»Ïáõó³·ñ»ñ ¨ ³ÛÉ ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ. 

Å³) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ¹ÇÙáõÙ-µáÕáùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí 
ùÝÝ³ñÏáõÙÁ ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ µ³ÅÝÇ å»ïÇÝ. 

Åµ) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ëáõÛÝ å³ßïáÝÇ ³ÝÓÝ³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ: 
´³ÅÝÇ å»ïÇ ï»Õ³Ï³ÉÁ áõÝÇ oñ»Ýùáí, Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ 

Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ÏñáõÙ ¿ ³Û¹ ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: 
 
 

8. Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ    Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü    ¸²ê²ÚÆÜ  ²êîÆÖ²ÜÀ 
 

12. ´³ÅÝÇ å»ïÇ ï»Õ³Ï³ÉÇÝ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ßÝáñÑíáõÙ ¿  Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 2-ñ¹ ¹³ëÇ ³é³ç³ï³ñ Í³é³ÛáÕÇ ¹³ë³ÛÇÝ 
³ëïÇ×³Ý: 
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