
Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 23-Ա 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ  

«12» ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2022 Թ.                                                         ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ 

 

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 13-Ի N 91-Ա ԵՎ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 28-Ի N 444-Ա ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ ՈՒԺԸ 

ԿՈՐՑՐԱԾ ՉԱՆԱՃԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածով և 

«Քաղաքացիական վարչության մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածով, ինչպես նաև Վարչապետի 

աշխատակազմի քաղաքացիական վարչության գրասենյակի ղեկավարի 

պարտականությունները կատարող Վ. Քալաշյանի 2022 թվականի հունվարի 10-ի                                

N /45.2/527-2022 գրությունը. 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝ 

 

1. Հաստատել Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության՝   

1) պետի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի (ծածկագիր՝ 12-32.8-Ղ2-1) 

անձնագիրը՝ համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) պետի տեղակալի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի (ծածկագիր՝ 12-32.8-Ղ3-

1) անձնագիրը՝ համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) առաջին բաժնի՝ 

ա. պետի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի (ծածկագիր՝ 12-32.8-Ղ4-1) 

անձնագիրը՝ համաձայն N 3 հավելվածի, 

բ. գլխավոր իրավաբանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի                             

(ծածկագիր՝ 12-32.8-Մ2-1) անձնագիրը՝ համաձայն N 4 հավելվածի, 

գ. ավագ իրավաբանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի                             

(ծածկագիր՝ 12-32.8-Մ4-1) անձնագիրը՝ համաձայն N 5 հավելվածի, 

դ. իրավաբանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի (ծածկագիր՝                            12-

32.8-Մ6-1) անձնագիրը՝ համաձայն N 6 հավելվածի. 

4) երկրորդ բաժնի՝ 

ա. պետի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի (ծածկագիր՝ 12-32.8-Ղ4-2) 

անձնագիրը՝ համաձայն N 7 հավելվածի, 



բ. գլխավոր իրավաբանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի                             

(ծածկագիր՝ 12-32.8-Մ2-2) անձնագիրը՝ համաձայն N 8 հավելվածի, 

գ. ավագ իրավաբանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի                                  

(ծածկագիր՝ 12-32.8-Մ4-2) անձնագիրը՝ համաձայն N 9 հավելվածի, 

դ. ավագ իրավաբանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի (ծածկագիր՝                          

12-32.8-Մ4-3) անձնագիրը՝ համաձայն N 10 հավելվածի. 

5) երրորդ բաժնի՝ 

ա. պետի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի (ծածկագիր՝ 12-32.8-Ղ4-3) 

անձնագիրը՝ համաձայն N 11 հավելվածի, 

բ. գլխավոր իրավաբանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի                             

(ծածկագիր՝ 12-32.8-Մ2-3) անձնագիրը՝ համաձայն N 12 հավելվածի, 

գ. գլխավոր իրավաբանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի                                  

(ծածկագիր՝ 12-32.8-Մ2-4) անձնագիրը՝ համաձայն N 13 հավելվածի. 

6) չորրորդ բաժնի՝ 

ա. պետի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի (ծածկագիր՝ 12-32.8-Ղ4-4) 

անձնագիրը՝ համաձայն N 14 հավելվածի, 

բ. գլխավոր իրավաբանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի                             

(ծածկագիր՝ 12-32.8-Մ2-5) անձնագիրը՝ համաձայն N 15 հավելվածի, 

գ. գլխավոր իրավաբանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի                                  

(ծածկագիր՝ 12-32.8-Մ2-6) անձնագիրը՝ համաձայն N 16 հավելվածի. 

7) հինգերորդ բաժնի՝ 

ա. պետի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի (ծածկագիր՝ 12-32.8-Ղ4-5) 

անձնագիրը՝ համաձայն N 17 հավելվածի, 

բ. գլխավոր իրավաբանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի                             

(ծածկագիր՝ 12-32.8-Մ2-7) անձնագիրը՝ համաձայն N 18 հավելվածի, 

գ. գլխավոր իրավաբանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի                                  

(ծածկագիր՝ 12-32.8-Մ2-8) անձնագիրը՝ համաձայն N 19 հավելվածի, 

դ. գլխավոր իրավաբանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի                                  

(ծածկագիր՝ 12-32.8-Մ2-9) անձնագիրը՝ համաձայն N 20 հավելվածի. 

8) վեցերորդ բաժնի՝ 

ա. պետի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի (ծածկագիր՝ 12-32.8-Ղ4-6) 

անձնագիրը՝ համաձայն N 21 հավելվածի, 

բ. գլխավոր իրավաբանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի                             

(ծածկագիր՝ 12-32.8-Մ2-10) անձնագիրը՝ համաձայն N 22 հավելվածի, 

գ. ավագ իրավաբանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի (ծածկագիր՝                          

12-32.8-Մ4-4) անձնագիրը՝ համաձայն N 23 հավելվածի, 

դ. ավագ իրավաբանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի (ծածկագիր՝                          

12-32.8-Մ4-5) անձնագիրը՝ համաձայն N 24 հավելվածի: 



Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության գլխավոր քարտուղարի 2020 թվականի փետրվարի 13-ի (1-5), 

«Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների 

անձնագրերը հաստատելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության գլխավոր քարտուղարի 2018 թվականի օգոստոսի 15-ի N 777-Ա հրամանում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» N 91-Ա հրամանի 1-ին կետի 1-ին եթակետը , 2-րդ 

ենթակետի ի ա.-դ., 3-րդ ենթակետի ա., բ. և դ., 4-րդ ենթակետի ա.-ե., 5-րդ ենթակետ ա.-գ., 6-րդ 

ենթակետի ա.-դ. և 7-րդ ենթակետի ա.-գ. պարբերությունները ու համապատասխանաբար NN 

(1-5), (7-8) և (10-25) հավելվածները, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության գլխավոր քարտուղարի 2021 թվականի ապրիլի 28-ի «Արդարադատության 

նախարարության վերահսկողական ծառայության պետի տեղակալի քաղաքացիական 

ծառայության պաշտոնի անձնագիրը հաստատելու, Արդարադատության նախարարության 

գլխավոր քարտուղարի 2020 թվականի փետրվարի 13-ի N 91-Ա հրամանում լրացում և 2019 

թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 766-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 444-Ա 

հրամանը և հրամանի 1-ին կետով հաստատված հավելվածը, ինպես նաև Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության գլխավոր քարտուղարի 2019 

թվականի հոկտեմբերի 17-ի «Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական 

ծառայության պաշտոնների անձնագրերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության գլխավոր քարտուղարի 2018 թվականի օգոստոսի 15-ի 

N 777-Ա հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 894-Ա հրամանի 1-ին կետի 6-

րդ ենթակետի ա., բ. գ., պարբերությունները և նրանցով հաստատված համապատասխան N N 

(15-17) հավելվածները: 
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X
Sirvard Gevorgyan

Signed by: GEVORGYAN SIRVARD 6804830105 ՍԻՐՎԱՐԴ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

 


