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«Իրավագիտություն» մասնագիտության համար   (դաս. Մ.Ազարյան) 

 
 

1. Հանրային ծառայության հասկացությունը և հիմնական սկզբունքները: 
2. Հանրային ծառայության պաշտոնների դասակարգումը և հանրային ծառայողներին 

շնորհվող դասային աստիճանները: 
3. Հանրային ծառայողների իրավական կարգավիճակը:  
4. Հանրային ծառայողի հիմնական իրավունքները և պարտականությունները: 
5. Հանրային ծառայողի և բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նկատմամբ 

կիրառվող սահմանափակումները: 
6. Հանրային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքի հիմքերը և 

տեսակները: 
7. Հանրային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժերի հիմքերը 

և տեսակները: 
8. Հանրային ծառայողին  պաշտոնից ազատման հիմքերը: 
9. Հանրային ծառայողի և բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի էթիկայի 

կանոնները: 
10. Քաղաքացիական ծառայության հասկացությունը և հիմնական սկզբունքները: 
11. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների դասակարգման խմբերը։ 
12. Քաղաքացիական ծառայողների դասային աստիճանները։ 
13. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը։ Քաղաքացիական 

ծառայության պաշտոնների անվանացանկի հաստատումն ու փոփոխումը։ 
14. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի անձնագիրը: Քաղաքացիական 

ծառայության պաշտոնների անձնագրերի հաստատումն ու փոփոխումը։ 
15. Հաստիքացուցակի հասկացությունը։ Հաստիքացուցակի հաստատումն ու 

փոփոխումը։ 
16. Քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնի անձնագրերում աշխատանքային 

ստաժի և փորձի ընդգրկման չափանիշները։ 
17. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք ունեցող և 

չունեցող անձինք։ 
18. Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու կարգը և 

դրանց առանձնահատկությունները։ 
19. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի նշանակումը: 



20. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առանձնահատուկ 
դեպքերը: 

21. Քաղաքացիական ծառայության ստաժում ներառվող ժամանակահատվածները։ 
22. Քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու 

դեպքերը: 
23. Քաղաքացիական ծառայողի ատեստավորման կարգը և պայմանները: 
24. Քաղաքացիական ծառայողի վերապատրաստման գործընթացը: 
25. Քաղաքացիական ծառայողի մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային 

ունակությունների կատարելագործման նպատակով գործուղման կարգը: 
26. Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվը, դրա տեսակները և ռեզերվում 

գրանցման հիմքերը: 
27. Քաղաքացիական ծառայողի հիմնական իրավունքները: 
28. Քաղաքացիական ծառայողի հիմնական պարտականությունները: 
29. Քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները: 
30. Քաղաքացիական ծառայողին հանձնարարականներ տալու սահմանափակումները: 
31. Քաղաքացիական ծառայողի սոցիալական երաշխիքները: 
32. Քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքի հիմքերը և 

տեսակները: 
33. Քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժի 

տեսակները և հիմքերը: 
34. Քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնից ազատելու հիմքերը: 
35. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնում պաշտոնավարման առավելագույն 

տարիքը: 
36. Քաղաքացիական ծառայության ղեկավարման և կազմակերպման մարմինները, 

դրանց հիմնական գործառույթները: 
37. Համայնքային ծառայության պաշտոնների դասակարգման խմբերը։ 
38.  Համայնքային ծառայության դասային աստիճանները: 
39.  Համայնքային ծառայողի պաշտոնի անձնագրում ընդգրկվող աշխատանքային 

ստաժի և փորձի չափանիշները։ 
40. Համայնքային պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք ունեցող և չունեցող անձինք: 
41. Համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու համար հայտարարված 

մրցույթի անցկացման պայմանները։ 
42. Համայնքային ծառայության պաշտոնը արտամրցութային կարգով զբաղեցման 

դեպքերը: 
43.  Համայնքային ծառայողի ատեստավորման և վերապատրաստման անցկացման 

կարգը: 
44.  Համայնքային ծառայողների հիմնական իրավունքները: 
45.  Համայնքային ծառայողների հիմնական պարտականությունները: 
46.  Համայնքային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները: 
47.  Համայնքային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքի տեսակները: 
48.  Համայնքային ծառայողների նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժի 

տեսակները: 



49.  Համայնքային ծառայողին պաշտոնից ազատելու հիմքերը: 
50. Համայնքային  ծառայության ղեկավարման և կազմակերպման մարմինները, 

դրանց հիմնական գործառույթները: 
51. Դիվանագիտական ծառայության հասկացությունը և հիմնական սկզբունքները: 
52. Դիվանագիտական ծառայության մարմինները և դրանց գործունեության 

ուղղությունները: 
53.  Դիվանագիտական պաշտոնները և դրանց դասակարգումը: 
54.  Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական աստիճանները: 
55. Դիվանագիտական աստիճան շնորհելու իրավասություն ունեցող անձինք:   

Դիվանագիտական աստիճանների շնորհման կարգը: 
56.  Դիվանագիտական պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք ունեցող և չունեցող անձինք: 
57.  Դիվանագիտական ծառայողի վերապատրաստման և ատեստավորման կարգը: 
58.  Դիվանագիտական ծառայության կադրերի ռեզերվը: 
59. Դիվանագիտական ծառայողների նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքի և 

կարգապահական տույժի տեսակները: 
60.  Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնից ազատման հիմքերը: 
61. Դիվանագետի հիմնական իրավունքները և պարտականությունները: 
62.  Դիվանագիտական ծառայության հետ կապված սահմանափակումները: 
63. Դատական ծառայության հասկացությունը: 
64.  Դատական դեպարտամենտի դերը դատական ծառայության կազմակերպման 

գործում:  
65. Դատական դեպարտամենտի կենտրոնական մարմնի կառուցվածքային և 

առանձնացված ստորաբաժանումները: 
66.  Դատական ծառայության պաշտոնները: 
67.  Դատական ծառայողներին շնորհվող դասային աստիճանները: 
68. Դատական ծառայողի պաշտոնի անձնագիրը, դրանում ընդգրկվող 

աշխատանքային ստաժի և փորձի չափանիշները: 
69. Դատական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք ունեցող և չունեցող 

անձինք: 
70.  Դատական ծառայության թափուր պաշտոնում նշանակում կատարելու կարգը: 
71. Դատական ծառայողների հիմնական իրավունքները: 
72. Դատական ծառայողների հիմնական պարտականությունները: 
73.  Դատական ծառայողի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները: 
74. Դատական ծառայողի նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքի տեսակները: 
75.  Դատական ծառայողի նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժի 

տեսակները: 
76.  Դատական ծառայողին պաշտոնից ազատման հիմքերը: 
77.  Դատական ծառայողի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու կամ 

պաշտոնից ազատելու որոշումը դատական կարգով բողոքարկելու ընթացակարգը: 

 
Հանրային կառավարման ամբիոնի վարիչ`     Գ.Գսպոյան 
  



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՑԱՆԿ 
 

ՀԻՄՆԱԿԱՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. ՀՀ Սահմանադրություն 05.07.1995, 27.11.2007 փոփոխություններով 

2. «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ընդ. 26.05.2011թ. 

3. «Քաղաքացիական ծառայության մասին»  ՀՀ օրենք, ընդ. 04.12.2001թ.  

4. «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին»  ՀՀ օրենք, ընդ. 28.11.2007թ. 
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