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Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր   
 

Հանրային կառավարում և  
Հանրային ֆինանսների կառավարում կրթական ծրագրերի 
Հոգեբանություն և 
Քաղաքագիտություն մասնագիտությունների համար 

 
 (դաս. Մ. Բադալյան) 

 

1. «Հանրային ծառայություն» հասկացությունը: 
2. «Պետական ծառայություն» հասկացությունը: 
3. «Քաղաքացիական աշխատանք» հասկացությունը: Քաղաքացիական աշխատանքը 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում: 
4. Հանրային ծառայությանը ՀՀ օրենսդրությամբ վերապահված լիազորությունները։ 
5. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի կարգավորման առարկան և 

գործողության ոլորտը: 
6. «Քաղաքացիական ծառայություն», «Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն» և 

«Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձ» հասկացությունները։ 
7. «Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկ», «Քաղաքացիական 

ծառայող» և, «Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի անձնագիր» 
հասկացությունները։ 

8. «Քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճան» հասկացությունը, 
քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանները և դրանք շնորհող 
պաշտոնատար անձինք: 

9.  «Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում» հասկացությունը։ 
10. «Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվ» և «Ծառայողական քննություն» 

հասկացությունները։ 
11. «Քաղաքական պաշտոն» հասկացությունը և ՀՀ-ում քաղաքական պաշտոնները: 
12. «Հայեցողական պաշտոն» հասկացությունը և ՀՀ-ում հայեցողական պաշտոնները: 
13. Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրությունը: 
14. Քաղաքացիական ծառայության հիմնական սկզբունքները: 
15. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների դասակարգումը: 
16. Քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանից զրկվելու հիմքերը: 
17. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկի, պաշտոնների 

անձնագրերի և հաստիքացուցակների հաստատման (փոփոխման) կարգը: 



 2 

18. Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր, առաջատար և կրտսեր 
պաշտոնների անձնագրերում ընդգրկված չափանիշները: 

19. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք ունեցող և իրավունք 
չունեցող անձինք: 

20. Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգը և այն 
արտամրցութային կարգով զբաղեցնելու դեպքերը: 

21. Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնի մասին տեղեկատվության 
տրամադրման կարգը: 

22. Քաղաքացիական ծառայության նոր և թափուր պաշտոնները մրցույթով զբաղեցնելու 
դեպքերը: 

23. Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնների զբաղեցման նպատակով 
մրցույթ անցկացնելու իրավասություն ունեցող մարմինները: 

24. Մրցույթի հայտարարության հրապարակման կարգը և մրցույթի 
նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումը: 

25. Մրցույթի անցկացման փուլերը և դրանց ընդհանուր նկարագրությունը: 
26. Թեստավորման անցկացման ձևերը: Թեստերի կազմման կարգն ու 

բովանդակությունը: 
27. Հարցազրույցի փուլին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձինք: 
28. Հարցազրույցի անցկացման և մրցույթի հաղթողին որոշելու կարգը: 
29. Մրցույթի արդյունքների հրապարակման և դրանց բողոքարկման կարգը: 
30. Մրցույթի արդյունքներով հաղթող ճանաչված մասնակիցներից քաղաքացիական 

ծառայության համապատասխան թափուր պաշտոնում նշանակման կարգը: 
31. Կրկնակի մրցույթի և նոր մրցույթի անցկացման հիմքերն ու պայմանները: 
32. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների նշանակող և այդ պաշտոններից 

ազատող պաշտոնատար անձինք, նրանց լիազորությունները։ 
33. Քաղաքացիական ծառայող համարվող աշխատակազմի ղեկավարների պաշտոնի 

նշանակումը և պաշտոնից ազատումը, նրանց պաշտոնավարման ժամկետը։ 
34. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առանձահատուկ դեպքերը: 
35. Քաղաքացիական ծառայողի երդումը, դրա տրման կարգը: 
36. Քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու 

դեպքերն ու կարգը: 
37. Քաղաքացիական ծառայության ստաժում ներառվող և չներառվող 

ժամանակաշրջանները: 
38. Մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների 

կատարելագործման նպատակով քաղաքացիական ծառայողի գործուղման 
պայմաններն ու իրականացման կարգը: 

39. Քաղաքացիական ծառայողի վերապատրաստումը. հիմքերը, ժամկետները, կարգը: 
40. Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվը. տեսակները, դրանցում գրանցման 

ենթակա անձինք: 
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41. Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցելու և ռեզերվից հանելու 
կարգը: 

42. Քաղաքացիական ծառայողի հիմնական իրավունքները, պարտականությունները, նրան 
հանձնարարականներ տալու և նրա նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները: 

43. Քաղաքացիական ծառայողի սոցիալական երաշխիքները: 
44. Վարձատրության հիմնական սկզբունքները, կառուցվածքը և հիմնական 

աշխատավարձի հաշվարկման և բնականոն աճի կարգը: 
45. Քաղաքացիական ծառայողի աշխատավարձի աճի կասեցման և իջեցման հիմքերն ու 

պայմանները: 
46. Քաղաքացիական ծառայողի աշխատավարձի նկատմամբ հավելավճարների և 

հավելումների սահմանման պայմանները: 
47. Քաղաքացիական ծառայողների պարգևատրման աղբյուրները, չափերը, կարգը և 

նրանց տրվող դրամական օգնության դեպքերն ու պայմանները: 
48. Քաղաքացիական ծառայողներին տրամադրվող արտոնությունները և 

փոխհատուցումները: 
49. Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության, դրամական օգնության վճարման 

կարգը և ֆինանսավորման աղբյուրները: 
50.Քաղաքացիական ծառայողի իրավական վիճակը համապատասխան մարմնի 

վերակազմակերպման և կառուցվածքային փոփոխության (անվանափոխության) 
դեպքերում: 

51. Քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքի տեսակները և 
կարգապահական տույժերը: 

52. Քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու որոշումը 
բողոքարկելու կարգը: 

53. Քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնից ազատելու հիմքերը: 
54. Քաղաքացիական ծառայողի պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն տարիքը և 

պաշտոնավարումը երկարաձգելու ժամկետներն ու հիմքերը: 
55. Քաղաքացիական ծառայության ղեկավարման և կազմակերպման մարմինները: 
56. Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կազմավորումն ու դրա անդամների 

պաշտոնավարման ժամկետները: 
57. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի իրավունքները, պարտականությունները, 

կազմը և նրա անդամներին պաշտոնի նշանակման և պաշտոնից ազատման 
պայմաններն ու կարգը: 

58. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կազմը, խորհրդի անդամներին 
պաշտոնից ազատելու հիմքերն ու դեպքերը: 

59. Քաղաքացիական ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների 
ստեղծման, դրանց կազմերի ընտրման և աշխատակարգերի հաստատման կարգերը: 

60. Աշխատակազմի ղեկավարը և նրա լիազորությունները: 
61. «Դատական ծառայություն» հասկացությունը։ Դատական համակարգում «Դատական 

ծառայություն» չհամարվող պաշտոններն ու աշխատանքները: 
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62. Դատական դեպարտամենտի կենտրոնական մարմնի կառուցվածքային և 
առանձնացված ստորաբաժանումները: 

63. Դատական ծառայության կառավարման և ղեկավարման մարմինները: 
64. «Դատական ծառայության պաշտոն» հասկացությունը։ Դատական ծառայության 

պաշտոնները, դրանց դասակարգումը և դասային աստիճանները: 
65. Դատական ծառայության պաշտոնի անձնագիրը. դրան ներկայացվող պահանջները և 

հաստատող մարմինը: 
66. Դատական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը և հաստիքացուցակը, 

դրանց հաստատման կարգը: 
67. Դատական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք ունեցող և իրավունք 

չունեցող անձինք: 
68. Դատական ծառայության պաշտոնի նշանակման և այդ պաշտոնից ազատման 

կարգը: 
69. Դատական ծառայության թափուր պաշտոնում նշանակելու կարգը: 
70. Դատական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող փակ և 

բաց մրցույթների անցկացման կարգը, կրկնակի մրցույթի և նոր մրցույթի անցկացման 
հիմքերն ու պայմանները: 

71. Դատական ծառայության մրցութային հանձնաժողովների ձևավորման կարգը և 
աշխատակարգը: 

72. Դատական ծառայողի գործունեության գնահատման կարգը: 
73. Դատական ծառայողի բնութագրի կազմման և ներկայացման կարգը, նրանում 

պարունակվող եզրակացությունը: 
74. Դատական ծառայողի վերապատրաստման եղանակներն ու կարգը: 
75. Դատական ծառայողի հիմնական իրավունքները, պարտականությունները, նրա 

նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները, խրախուսանքի տեսակները, 
կարգապահական տույժերը: 

76. Դատական ծառայողի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու կամ պաշտոնից 
ազատելու որոշման բողոքարկման կարգը: 

77. Դատական ծառայողին պաշտոնից ազատելու հիմքերը: 
78. Դատախազության կազմակերպման և գործունեության սկզբունքները, 

լիազորությունները: 
79. Դատախազության համակարգը ՀՀ-ում: ՀՀ գլխավոր դատախազության կառուցվածքը: 
80. ՀՀ գլխավոր դատախազի, զինվորական դատախազի և կայազորի զինվորական 

դատախազի լիազորությունները: 
81. Դատախազների և քննիչների նշանակման և ազատման կարգը: 
82. Դատախազությունում պաշտոնի նշանակվելու համար ներկայացվող ընդհանուր 

պահանջները և դատախազության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չունեցող անձինք: 
83. Դատախազության աշխատողների դասային աստիճանները: 
84. Դատախազության աշխատողների նկատմամբ կիրառվող խրախուսման և պատժի 

միջոցները: 
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85. Հատուկ ծառայությունները և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ ազգային 
անվտանգության ծառայության համակարգում: 

86. Հատուկ ծառայությունները և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ 
ոստիկանության համակարգում: 

87. «Հարկային ծառայություն» և  «Հարկային ծառայող» հասկացությունները: 
88. Հատուկ ծառայության առանձնահատկությունները  հարկային ծառայության 

համակարգում: 
89. Հատուկ ծառայության առանձնահատկությունները  մաքսային ծառայության 

համակարգում: 
90. «Փրկարարական ծառայության ծառայող» հասկացությունը: 
91. Հատուկ ծառայության առանձնահատկությունները Հայաստանի փրկարար 

ծառայության համակարգում: 
92. «Դիվանագիտական ծառայություն» և «Դիվանագիտական գործունեություն» 

հասկացությունները: 
93. Հատուկ ծառայության առանձնահատկությունները դիվանագիտական ծառայության 

ոլորտում: 
94. ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության տեղն ու դերը դիվանագիտական 

ծառայության մարմինների կազմում: 
95. Քաղաքացիական հատուկ ծառայությունները և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ 

պաշտպանության նախարարությունում: 
96. Քաղաքացիական հատուկ ծառայությունները և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ 

ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմում: 
97. «Համայնքային ծառայություն» և «Համայնքային ծառայող» հասկացությունները։ 

Համայնքային ծառայության հիմնական սկզբունքները: 
98. Համայնքային ծառայության պաշտոնների դասակարգումը և դասային աստիճանները, 

դրանց հաստատումը։ 
99. Համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկը և պաշտոնների 

անձնագրերը, դրանց հաստատումը։ 
100. Համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու պայմանները: 
101. Համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չունեցող անձինք: 
102. Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող 

մրցույթը, դրա փուլերը և անցկացման կարգն ու պայմանները: 
103. Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կրկնակի մրցույթի 

անցկացման հիմքերն ու կարգը: 
104. Համայնքային ծառայության պաշտոնի նշանակումը: Համայնքային ծառայողի երդումը 

և դրա տրման կարգը: 
105. Համայնքային ծառայողի ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգը: 
106. Համայնքային ծառայողի ատեստավորման եղանակներն ու կարգը: 
107. Փաստաթղթային ատեստավորման ենթակա համայնքային ծառայողները և 

ատեստավորման կարգը: 
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108. Համայնքային ծառայողի վերապատրաստումը. հիմքերը, ծրագրերի հաստատումը և 
կարգը: 

109. Համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվը. դրա էությունը, դրանում գրանցման և 
գրանցումից հանելու կարգը: 

110. Համայնքային ծառայողի հիմնական իրավունքները, պարտականությունները, նրա 
նկատմամբ կիրառվող և նրան հանձնարարականներ տալու սահմանափակումները: 

111. Համայնքային ծառայողի սոցիալական երաշխիքները և վարձատրությունը։ 
112. Համայնքային ծառայողի խրախուսումը. դրա հիմքերը և տեսակները: 
113. Համայնքային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժերը. դրանց 

հիմքերը, տեսակները, տույժի նշանակման և կարգապահական տույժ կիրառելու 
որոշումը բողոքարկելու կարգը: 

114. Համայնքային ծառայողին պաշտոնից ազատելու հիմքերը։ 
 

 

 

 

 

 

Հանրային կառավարման ամբիոնի վարիչ`       Գ.Գսպոյան 



 7 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը: 

2. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենսդրություն։ 

3. Ազգային անվտանգության հայեցակարգ։ 

4. «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը։ 

5. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը։ 

6. «Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքը։ 

7. «Դատական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը։ 

 


