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Համարը N 224Ն Տեսակը Ինկորպորացիա
Տիպը Որոշ៚�մ Կարգավիճակը Գործ៚�մ է

Սկզբնաղբյ៚�րը  ՀՀՊՏ 2005.04.06/21(393)
Հոդ.407

Ընդ៚�նման վայրը  Երևան

Ընդ៚�նող մարմինը  ՀՀ կառավար៚�թյ៚�ն Ընդ៚�նման ամսաթիվը  25.01.2005
Ստորագրող մարմինը  ՀՀ վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը  14.02.2005

Վավերացնող մարմինը  ՀՀ Նախագահ Վավերացման ամսաթիվը  16.03.2005
Ուժի մեջ մտնել៚� ամսաթիվը  07.04.2005 Ուժը կորցնել៚� ամսաթիվը 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
 Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

Մայր փաստաթ៚�ղթ: Կառավ,25.01.2005,N 224Ն
Մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը`   Համապատասխան ինկորպորացիան`

Կառավ,28.07.2005,N 1127Ն   Կառավ,25.01.2005,N 224Ն

Կառավ,07.12.2006,N 1744Ն   Կառավ,25.01.2005,N 224Ն

Կառավ,08.11.2007,N 1318Ն   Կառավ,25.01.2005,N 224Ն

Կառավ,18.03.2010,N 244Ն   Կառավ,25.01.2005,N 224Ն

Կառավ,07.07.2011,N 935Ն   Կառավ,25.01.2005,N 224Ն

Կառավ,07.03.2013,N 201Ն   Կառավ,25.01.2005,N 224Ն

Կառավ,05.12.2013,N 1417Ն   Կառավ,25.01.2005,N 224Ն

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐៜ�ԹՅԱՆ ՈՐՈՇៜ�ՄԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊៜ�ԹՅៜ�ՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՀԱՐՅៜ�Ր ՏՈԿՈՍ` ՊԵՏៜ�ԹՅԱՆԸ ՍԵՓԱԿԱՆៜ�ԹՅԱՆ ԻՐԱՎៜ�ՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԲԱԺՆԵՄԱՍ ៜ�ՆԵՑՈՂ
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐៜ�ԹՅៜ�ՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐៜ�ԹՅԱՆ (ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ)
ԸՆԴՀԱՆៜ�Ր ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԵՏ ԿՆՔՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ

ՀԱՍՏԱՏԵԼៜ� ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացն៚�մ եմ» 
Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան

Նախագահ Ռ. Քոչարյան
16 մարտի 2005 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏៜ�ԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐៜ�ԹՅៜ�Ն

Ո Ր Ո Շ ៜ� Մ
25 հ៚�նվարի 2005 թվականի N 224Ն

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊៜ�ԹՅៜ�ՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՐՅៜ�Ր ՏՈԿՈՍ` ՊԵՏៜ�ԹՅԱՆԸ
ՍԵՓԱԿԱՆៜ�ԹՅԱՆ ԻՐԱՎៜ�ՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԲԱԺՆԵՄԱՍ ៜ�ՆԵՑՈՂ ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ

ԸՆԿԵՐៜ�ԹՅៜ�ՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐៜ�ԹՅԱՆ (ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ) ԸՆԴՀԱՆៜ�Ր ԿԱՐԳԸ ԵՎ
ՆՐԱՆՑ ՀԵՏ ԿՆՔՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼៜ� ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան կառավար៚�թյ៚�նը որոշ៚�մ է.
1. Հաստատել`
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ա) պետական ոչ առևտրային կազմակերպ៚�թյ៚�նների գործադիր մարմինների ընտր៚�թյան (նշանակման)
ընդհան៚�ր կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի, և նրանց հետ կնքվող աշխատանքային օրինակելի պայմանագրի
ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի.

բ) հարյ៚�ր տոկոս` պետ៚�թյանը սեփական៚�թյան իրավ៚�նքով պատկանող բաժնեմաս ៚�նեցող փակ
բաժնետիրական ընկեր៚�թյ៚�նների գործադիր մարմինների ընտր៚�թյան (նշանակման) ընդհան៚�ր կարգը`
համաձայն N 3 հավելվածի, և նրանց հետ կնքվող աշխատանքային օրինակելի պայմանագրի ձևը` համաձայն N 4
հավելվածի:

11. Ս៚�յն որոշման 1ին կետի «բ» ենթակետով հաստատված ընդհան៚�ր կարգը և աշխատանքային
պայմանագրի օրինակելի ձևը չեն տարածվ៚�մ հարյ៚�ր տոկոս` պետ៚�թյանը սեփական៚�թյան իրավ៚�նքով
պատկանող բաժնեմաս ៚�նեցող փակ բաժնետիրական ընկեր៚�թյ៚�նների վրա, որոնց գործադիր մարմինների
լիազոր៚�թյ៚�նները, ոչ ៚�շ, քան մեկ տարի ժամանակահատված៚�մ` սահմանված կարգով նախատեսված է
մրց៚�յթով փոխանցել մասնավոր հատվածին։

(11ին կետը լրաց. 28.07.05 N 1127Ն)
12. Ս៚�յն որոշ៚�մը չի տարածվ៚�մ առողջապահական պետական ոչ առևտրային կազմակերպ៚�թյ៚�նների և

հարյ៚�ր տոկոս` պետ៚�թյանը սեփական៚�թյան իրավ៚�նքով պատկանող բաժնեմաս ៚�նեցող առողջապահական
փակ բաժնետիրական ընկեր៚�թյ៚�նների վրա:

(12րդ կետը լրաց. 07.07.11 N 935Ն)
2. Ս៚�յն որոշ៚�մն ៚�ժի մեջ է մտն៚�մ պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան  
վարչապետ

Ա. Մարգարյան

 
2005 թ. փետրվարի 14 

Երևան

Հավելված N 1  

ՀՀ կառավար៚�թյան 2005 թվականի  

հ៚�նվարի 25ի N 224Ն որոշման

Ը Ն Դ Հ Ա Ն ៜ� Ր  Կ Ա Ր Գ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊៜ�ԹՅៜ�ՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐៜ�ԹՅԱՆ
(ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ)

1. Պետական ոչ առևտրային կազմակերպ៚�թյ៚�նների (այս៚�հետ` պետական կազմակերպ៚�թյ៚�ն) գործադիր
մարմինների ընտր៚�թյան (նշանակման) ընդհան៚�ր կարգով (բացառ៚�թյամբ Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան
օրենսդր៚�թյամբ սահմանված դեպքերի) սահմանվ៚�մ են պետական կազմակերպ៚�թյան գործադիր մարմինների
ընտր៚�թյան (նշանակման) պայմանները, ինչպես նաև նրանց ներկայացվող ընդհան៚�ր որակական և
մասնագիտական պահանջները:

2. Ս៚�յն կարգով նախատեսված պահանջների պահպան៚�մը պարտադիր է Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան
կառավար៚�թյան կողմից լիազորված պետական մարմինների (այս៚�հետ` լիազորված պետական մարմին) համար:

3. Պետական կազմակերպ៚�թյան գործադիր մարմինն ընտրվ៚�մ (նշանակվ៚�մ) է մրց៚�թային կարգով:
Պետական կազմակերպ៚�թյան գործադիր մարմնի թափ៚�ր պաշտոնի համար մրց៚�յթն անցկացվ៚�մ է բաց

եղանակով:
Բաց մրց៚�յթ հայտարարել៚� մասին որոշ៚�մն ընդ៚�ն៚�մ է լիազորված պետական մարմինը:
4. Պետական կազմակերպ៚�թյան գործադիր մարմնի թափ៚�ր պաշտոնի համար բաց մրց៚�յթ անցկացնել៚�

մասին լիազորված պետական մարմնի որոշ៚�մը և մրց៚�յթի պայմանները լիազորված պետական մարմինը 5օրյա
պարբերական៚�թյամբ առնվազն 2 անգամ հրապարակ៚�մ է զանգվածային լրատվ៚�թյան միջոցներով
(հանրապետական կամ տեղական ռադիո, հեռ៚�ստատես៚�թյ៚�ն, մամ៚�լ):

5. Պետական կազմակերպ៚�թյան գործադիր մարմնի թափ៚�ր պաշտոնի համար բաց մրց៚�յթ անցկացնել៚�
մասին լիազորված պետական մարմնի հայտարար៚�թյան տեքստ៚�մ պարտադիր է նշել`
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ա) մրց៚�յթին մասնակցել៚� համար դիմ៚�մների ընդ៚�նման վայրը և ժամկետը, որը չի կարող մրց៚�յթ
անցկացնել៚� մասին վերջին հայտարար៚�թյան հրապարակման օրվանից հաշված մեկ ամսվանից պակաս լինել.

բ) մրց៚�յթի անցկացման վայրը, օրը և ժամը.
գ) մրց៚�յթին մասնակցել៚� համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը (նյ៚�թերը).
դ) հավակնորդին ներկայացվող պահանջները (չափանիշները):
6. Մրց៚�յթին մասնակցել៚� համար պահանջվ៚�մ են հետևյալ փաստաթղթերը`
ա) դիմ៚�մ,
բ) լ៚�սանկար,
գ) քաղվածք` աշխատանքային գրք៚�յկից,
դ) ինքնակենսագր៚�թյ៚�ն,
ե) բարձրագ៚�յն կրթ៚�թյան դիպլոմի պատճենը,
զ) կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ (լրացված),
է) տեղեկանք` մշտական բնակ៚�թյան վայրից,
ը) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչ៚�մը հավաստող փաստաթ៚�ղթ (դրանց առկայ៚�թյան

դեպք៚�մ),
թ) բն៚�թագիր` վերջին աշխատավայրից (եթե կազմակերպ៚�թյ៚�նը չի լ៚�ծարվել):
7. Պետական կազմակերպ៚�թյան գործադիր մարմնի պաշտոն៚�մ կարող է նշանակվել այն գործ៚�նակ

չափահաս Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան քաղաքացին, որը տիրապետ៚�մ է գրական հայերենին:
8. Պետական կազմակերպ៚�թյան գործադիր մարմնի պաշտոն៚�մ չի կարող նշանակվել այն անձը`
ա) որը դատական կարգով ճանաչվել է անգործ៚�նակ կամ սահմանափակ գործ៚�նակ.
բ) տառապ៚�մ է այնպիսի հիվանդ៚�թյամբ, որը կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտական៚�թյ៚�նների

կատարմանը կամ լիազոր៚�թյ៚�նների իրականացմանը.
գ) խ៚�սափել է ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայ៚�թյ៚�նից.
դ) որը դատապարտվել է հանցագործ៚�թյան կատարման համար, և նրա դատված៚�թյ៚�նը սահմանված կարգով

հանված կամ մարված չէ.
ե) որին օրենքի համաձայն արգելվել է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որը զրկվել է որոշակի

գործ៚�նե៚�թյամբ զբաղվել៚� իրավ៚�նքից.
զ) որը նախորդ 3 տարվա ընթացք៚�մ եղել է սնանկանալ៚� պատճառով լ៚�ծարված և կազմակերպ៚�թյան

պարտատերերի օրինական պահանջները չբավարարած կազմակերպ៚�թյան ղեկավար:
9. Գործադիր մարմինների ընտր៚�թյան պարտադիր պայմաններն են`
ա) համապատասխան բնագավառի բարձրագ៚�յն կրթ៚�թյ៚�ն.
բ) ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի առնվազն 3 տարվա կամ առնվազն 5 տարվա

մասնագիտական աշխատանքային ստաժ.
գ) իր պարտական៚�թյ៚�նների կատարման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմաց៚�թյ៚�ն (այդ թվ៚�մ`

Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան Սահմանադր៚�թյ៚�ն, համապատասխան ոլորտի Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան
օրենսդր៚�թյ៚�ն և այլ իրավական ակտեր).

դ) պետական կազմակերպ៚�թյան զարգացման և բարեփոխման հայեցակարգ, հիմնադր៚�յթներ մշակել៚�
կարող៚�թյ៚�ն:

10. Գործադիր մարմինների ընտր៚�թյան (նշանակման) լրաց៚�ցիչ պայմաններն են`
ա) տրամաբանել៚� և տարբեր իրավիճակներ៚�մ կողմնորոշվել៚� ៚�նակ៚�թյ៚�ն.
բ) ֆինանսատնտեսական գործ៚�նե៚�թյան իրականացման կարող៚�թյ៚�ն.
գ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատել៚� ៚�նակ៚�թյ៚�ն.
դ) աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման անհրաժեշտ հմտ៚�թյ៚�ն.
ե) ենթակաների հետ վարվել៚� անհրաժեշտ էթիկայի կանոնների իմաց៚�թյ៚�ն.
զ) առնվազն մեկ օտար լեզվի իմաց៚�թյ៚�ն:
11. Գործադիր մարմնի թափ៚�ր պաշտոնի հավակնորդների` ս៚�յն կարգով նախատեսված պարտադիր

պայմանները հավասարապես բավարարել៚� դեպք៚�մ համապատասխան լիազորված պետական մարմնի
(պետական կազմակերպ៚�թյան կոլեգիալ կառավարման մարմնի) կողմից կարող է հաշվի առնվել նաև այս կամ այն
լրաց៚�ցիչ չափանիշը կամ դրանցից մի քանիսը միաժամանակ:

 11.1. Եթե պետական կազմակերպ៚�թյան գործադիր մարմնի թափ៚�ր պաշտոնի համար դիմել է մեկ
քաղաքացի, ապա մրց៚�յթը համարվ៚�մ է չկայացած, և հայտարարվ៚�մ է նոր մրց៚�յթ` ընդհան៚�ր հիմ៚�նքներով:

(11.1ին կետը լրաց. 07.03.13 N 201Ն)
11.2. Եթե մրց៚�յթը ս៚�յն կարգի 11.1ին կետով համարվ៚�մ է չկայացած, ապա քաղաքացին դրա մասին

տեղեկացվ៚�մ է փաստաթղթերի հանձնման վերջնաժամկետի հաջորդ աշխատանքային օրը:
(11.2րդ կետը լրաց. 07.03.13 N 201Ն)
11.3. Պաշտոնի նշանակել៚� իրավաս៚�թյ៚�ն ៚�նեցող անձը պետական ոչ առևտրային կազմակերպ៚�թյան

տնօրենի թափ៚�ր պաշտոն៚�մ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակ៚�մ է մինչև վեց ամիս ժամկետով։
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(11.3րդ կետը լրաց. 05.12.13 N 1417Ն)
11.4. Եթե գործադիր մարմնի թափ៚�ր պաշտոնի համար հայտարարված մրց៚�յթը համարվ៚�մ է չկայացած,

ապա ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնավարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ՝ 3
ամիս ժամկետով։

(11.4րդ կետը լրաց. 05.12.13 N 1417Ն)
11.5. Մինչև ս៚�յն կարգին համապատասխան պետական ոչ առևտրային կազմակերպ៚�թյան տնօրենի թափ៚�ր

պաշտոնն զբաղեցնել៚� մրց៚�յթի արդյ៚�նքներով պաշտոնի նշանակ៚�մը՝ տնօրենի թափ៚�ր պաշտոնը կարող է
ժամանակավորապես զբաղեցնել միայն այն անձը, ով բավարար៚�մ է ս៚�յն կարգով և այլ իրավական ակտերով
տնօրենի թափ៚�ր պաշտոնի համար հայտարարված մրց៚�յթի հավակնորդներին ներկայացվող պահանջները։

(11.5րդ կետը լրաց. 05.12.13 N 1417Ն)
12. Մրց៚�յթի անցկացման ընթացակարգը, մրց៚�թային հանձնաժողովի ձևավորման կարգը և կազմը

սահման៚�մ է լիազորված պետական մարմինը:
Մրց៚�թային հանձնաժողովի կազմ៚�մ պետք է ներգրավված լինի Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան վարչապետի

և հասարակական կազմակերպ៚�թյան մեկական ներկայաց៚�ցիչ:
(12րդ կետը լրաց. 18.03.10 N 244Ն)
12.1. Հասարակական կազմակերպ៚�թյ៚�նները կարող են դիմ៚�մներ ներկայացնել Հայաստանի

Հանրապետ៚�թյան կառավար៚�թյան աշխատակազմ` մրց៚�թային հանձնաժողովների կազմ៚�մ ընդգրկվել៚�
նպատակով: Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան կառավար៚�թյան աշխատակազմը հասարակական
կազմակերպ៚�թյ៚�նների դիմ៚�մների հիման վրա ձևավոր៚�մ և վար៚�մ է տվյալների շտեմարան, որից
յ៚�րաքանչյ៚�ր մրց៚�յթի դեպք៚�մ` համակարգչային ծրագրով պատահական ընտր៚�թյան սկզբ៚�նքով մրց៚�թային
հանձնաժողովի կազմ៚�մ ընդգրկել៚� նպատակով ընտրվ៚�մ է մեկ հասարակական կազմակերպ៚�թյ៚�ն:

(12.1ին կետը լրաց. 18.03.10 N 244Ն)
13. Մրց៚�յթի արդյ៚�նքները կարող են բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենսդր៚�թյամբ

սահմանված կարգով:
14. Մրց៚�յթ៚�մ հաղթող ճանաչված անձի հետ կնքվ៚�մ է պայմանագիր` առավելագ៚�յնը 5 տարի ժամկետով:
Պայմանագրով նախատեսված ժամկետը լրանալ៚�ց հետո այն կարող է երկարաձգվել կողմերի փոխադարձ

համաձայն៚�թյամբ` ոչ ավելի, քան 2 տարի ժամկետով:
15. Մինչև ս៚�յն կարգն ៚�ժի մեջ մտնելը պետական կազմակերպ៚�թյան գործադիր մարմնի պաշտոն៚�մ

նշանակված և այդ պաշտոնը 5 տարվանից ավելի զբաղեցնող անձը լիազորված պետական մարմնի որոշմամբ
ենթակա է ատեստավորման` ս៚�յն կարգն ៚�ժի մեջ մտնել៚� օրվանից մեկ տարվա ընթացք៚�մ, իսկ նշված
պաշտոնը 5 տարվանից պակաս զբաղեցնող անձը` 5 տարին լրանալ៚�ց հետո մեկ տարվա ընթացք៚�մ:

Ատեստավոր៚�մն անցկացվ៚�մ է ս៚�յն կարգով մրց៚�յթին ներկայացվող պահանջներին համապատասխան, ៚�
ատեստավորման անցկացման ընթացակարգը, ատեստավորման հանձնաժողովի ձևավորման կարգը և կազմը
սահման៚�մ է լիազորված պետական մարմինը:

Լիազորված պետական մարմինն ատեստավորման դրական արդյ៚�նքների հիման վրա ընդ៚�ն៚�մ է որոշ៚�մ
ս៚�յն կարգի 14րդ կետով սահմանված կարգով նրա հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքել៚� մասին:

16. Պետական կազմակերպ៚�թյան գործադիր մարմնի պաշտոն զբաղեցնող անձը չի կարող`
ա) կատարել այլ վճարովի աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական

աշխատանքից.
բ) անձամբ զբաղվել ձեռնարկատիրական գործ៚�նե៚�թյամբ.
գ) լինել երրորդ անձանց ներկայաց៚�ցիչն այն մարմնի հետ կապված հարաբեր៚�թյ៚�ններ៚�մ, որտեղ ինքը

գտնվ៚�մ է ծառայ៚�թյան մեջ, կամ որն անմիջականորեն ենթակա է իրեն կամ անմիջականորեն վերահսկելի է իր
կողմից.

դ) ծառայողական պարտական៚�թյ៚�նների կատարման համար այլ անձանցից ստանալ նվերներ, գ៚�մարներ
կամ ծառայ៚�թյ៚�ններ` բացառ៚�թյամբ Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենսդր៚�թյամբ նախատեսված դեպքերի:

(հավելվածը լրաց. 18.03.10 N 244Ն, 07.03.13 N 201Ն,  05.12.13 N 1417Ն)
 

Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան  
կառավար៚�թյան աշխատակազմի  
ղեկավարնախարար 

Մ. Թոփ៚�զյան

Հավելված N 2  
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ՀՀ կառավար៚�թյան 2005 թվականի  

հ៚�նվարի 25ի N 224Ն որոշման

Ձև

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊៜ�ԹՅៜ�ՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎՈՂ

Կողմերը պայմանագրի շրջանակներ៚�մ ընդ៚�ն៚�մ են տերմինների հետևյալ սահման៚�մները`
Գործատ៚�՝———————————————————————————— 
Կազմակերպ៚�թյ៚�ն՝————————— պետական ոչ առևտրային կազմակերպ៚�թյ៚�ն՝ գրանցված

—————, գրանցման N—————, վկայական N ———
Տնօրեն՝ կազմակերպ៚�թյան գործադիր մարմնի պաշտոն៚�մ նշանակված անձ,

———————————————————————————————————————
. 
(ան៚�նը, ազգան៚�նը, անձնագրի համարը, սերիան, երբ և ៚�մ կողմից է տրված)

Պայմանագիր՝ ս៚�յն պայմանագիրը. 
Գործատ៚�ն, ի դեմս` —————— ,  մի կողմից, և տնօրեն ——————— , մյ៚�ս կողմից, կնքեցին ս៚�յն
պայմանագիրը հետևյալի մասին. 

1. Պայմանագրի առարկան  

1.1. Պայմանագրով գործատ៚�ն կազմակերպ៚�թյան ընթացիկ գործ៚�նե៚�թյան ղեկավար៚�մը հանձն៚�մ է
տնօրենին, իսկ տնօրենը պարտավորվ៚�մ է բարեխղճորեն և խելամտորեն կատարել կազմակերպ៚�թյան գործադիր
մարմնի գործառ៚�յթները` Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան քաղաքացիական օրենսգրքին, «Պետական ոչ
առևտրային կազմակերպ៚�թյ៚�նների մասին» Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենքին, այլ իրավական ակտերին,
կազմակերպ៚�թյան կանոնադր៚�թյանը, պայմանագրին համապատասխան, ի շահ կազմակերպ៚�թյան: 

2. Կողմերի իրավ៚�նքներն ៚� պարտական៚�թյ៚�նները

2.1. Կողմերի իրավ៚�նքներն ៚� պարտական៚�թյ៚�նները սահմանվ៚�մ են Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան
օրենսդր៚�թյամբ, կազմակերպ៚�թյան կանոնադր៚�թյամբ և պայմանագրով։

2.1.1. Տնօրենն իրավ៚�նք ៚�նի գործատ៚�ից պահանջել៚� կազմակերպ៚�թյան ընթացիկ ղեկավարման
ընթացք៚�մ իր խախտված իրավ៚�նքների վերականգն៚�մ:

2.1.2. Տնօրենը`
ա) առանց լիազորագրի գործ៚�մ է կազմակերպ៚�թյան ան៚�նից, ներկայացն៚�մ է նրա շահերը Հայաստանի

Հանրապետ៚�թյ៚�ն៚�մ և օտարերկրյա պետ៚�թյ៚�ններ៚�մ, տալիս է կազմակերպ៚�թյան ան៚�նից հանդես գալ៚�
լիազորագրեր, այդ թվ៚�մ՝ վերալիազորման իրավ៚�նքով լիազորագրեր.

բ) աշխատանքի նշանակ៚�մ և աշխատանքից ազատ៚�մ է կազմակերպ៚�թյան աշխատողներին, նրանց
նկատմամբ կիրառ៚�մ է խրախ៚�սման միջոցներ և նշանակ៚�մ կարգապահական տ៚�յժեր.

գ) իր իրավաս៚�թյան սահմաններ៚�մ տնօրին៚�մ է կազմակերպ៚�թյան գ៚�յքը` ներառյալ ֆինանսական
միջոցները.

դ) կնք៚�մ է պայմանագրեր (այդ թվ៚�մ՝ աշխատանքային).
ե) կատար៚�մ է աշխատանքի բաշխ៚�մ աշխատողների միջև.
զ) սահման៚�մ է աշխատողների աշխատանքի վարձատր៚�թյան չափը.
է) բաց៚�մ է բանկային հաշիվներ.
ը) հաստատ៚�մ է կազմակերպ៚�թյան հիմնարկների, մասնաճյ៚�ղերի և ներկայաց៚�ցչ៚�թյ៚�նների

կանոնադր៚�թյ៚�նները, նշանակ៚�մ դրանց ղեկավարներին.
թ) օրենքով և կազմակերպ៚�թյան կանոնադր៚�թյամբ սահմանված լիազոր៚�թյ៚�նների սահմաններ៚�մ

արձակ៚�մ է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս կատարման համար պարտադիր ց៚�ց៚�մներ և վերահսկ៚�մ դրանց
կատար៚�մը.

ժ) իրականացն៚�մ է Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենսդր៚�թյամբ և կազմակերպ៚�թյան կանոնադր៚�թյամբ
սահմանված այլ լիազոր៚�թյ៚�ններ։

2.1.3. Տնօրենն իրավ៚�նք չ៚�նի`
ա) կատարել៚� այլ վճարովի աշխատանք` բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական

աշխատանքից.
բ) անձամբ զբաղվել៚� ձեռնարկատիրական գործ៚�նե៚�թյամբ.



12/5/2016 DocumentView

http://www.arlis.am/ 6/13

գ) լինել៚� երրորդ անձանց ներկայաց៚�ցիչն այն մարմնի հետ կապված հարաբեր៚�թյ៚�ններ៚�մ, որտեղ ինքը
գտնվ៚�մ է ծառայ៚�թյան մեջ, կամ որն անմիջականորեն ենթակա է իրեն կամ անմիջականորեն վերահսկելի է իր
կողմից.

դ) ծառայողական պարտական៚�թյ៚�նների համար այլ անձանցից ստանալ៚� նվերներ, գ៚�մարներ կամ
ծառայ៚�թյ៚�ններ` բացառ៚�թյամբ Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենսդր៚�թյամբ նախատեսված դեպքերի:

2.2. Տնօրենը պարտավոր է`
ա) պայմանագրի կնքման պահից ——— ամսվա ընթացք៚�մ լիազորված մարմին ներկայացնել

կազմակերպ៚�թյան ——— ամյա ծրագիրը.
բ) Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենսդր៚�թյամբ սահմանված կարգով և ժամկետ៚�մ լիազորված մարմին

ներկայացնել կազմակերպ៚�թյան գործ៚�նե៚�թյան մասին տարեկան ៚� եռամսյակային հաշվետվ៚�թյ៚�նները և
տարեկան հաշվեկշիռը.

գ) ինչպես կազմակերպ៚�թյ៚�ն៚�մ իր աշխատանքային գործ៚�նե៚�թյան ընթացք៚�մ, այնպես էլ դրանից հետո
չհրապարակել պետական կամ ծառայողական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկ៚�թյ៚�նները.

դ) պատշաճ մակարդակով իրականացնել կազմակերպ៚�թյան ընթացիկ ղեկավար៚�մը` կազմակերպ៚�թյան
կանոնադր៚�թյանը և պայմանագրին համապատասխան.

ե) գործատ៚�ի պահանջով նրան ներկայացնել հաշվետվ៚�թյ៚�ն իր կողմից կատարվող աշխատանքների և
հետագա ծրագրերի մասին.

զ) անմիջապես կատարել գործատ៚�ի պահանջները` աշխատանք៚�մ տեղ գտած թեր៚�թյ៚�նների վերացման
៚�ղղ៚�թյամբ.

է) գործատ៚�ին անմիջապես տեղեկացնել իր կողմից իր պարտական៚�թյ៚�նների կատարման անհնարին៚�թյան
մասին, եթե գտն៚�մ է, որ ինքը չի կարող իրականացնել կազմակերպ៚�թյան արդյ៚�նավետ ղեկավար៚�մը.

ը) տարեկան առնվազն —— անգամ անցկացնել գ៚�յքագր៚�մ՝ վարելով կազմակերպ៚�թյանը սեփական៚�թյան
իրավ៚�նքով պատկանող և ամրացված գ៚�յքի առանձին հաշվառ៚�մ.

թ) համապատասխան պաշտոնատար անձանց հետ կնքել նյ៚�թական պատասխանատվ៚�թյան պայմանագրեր:
3. Գործատ៚�ն իրավ៚�նք ៚�նի տնօրենից պահանջել៚� ներկայացնել հաշվետվ៚�թյ៚�ն կազմակերպ៚�թյան

ընթացիկ գործ៚�նե៚�թյան մասին:
4. Գործատ៚�ն պարտավոր է`
ա) օժանդակել տնօրենին` իրականացնել៚� պայմանագրից բխող իր իրավ៚�նքներն ៚� պարտական៚�թյ៚�նները.
բ) վարձատրել տնօրենին` պայմանագրով սահմանված չափով և կարգով.
գ) տնօրենի լիազոր៚�թյ៚�նները դադարեցնելիս` օրենքով սահմանված կարգով լ៚�ծել նաև նրա կողմից

կազմակերպ៚�թյանը կամ պետ៚�թյանը պատճառված վնասի փոխհատ៚�ցման հարցը։

5. Տնօրենի վարձատր៚�թյ៚�նը և աշխատանքի ៚� հանգստի ժամանակը  

5.1. Տնօրենն ստան៚�մ է աշխատավարձ` ամսական ————— դրամի չափով:
5.2. Վարձատր៚�թյան այլ տեսակները (պարգևատր៚�մներ, լրավճարներ) սահմանվ៚�մ են Հայաստանի

Հանրապետ៚�թյան օրենսդր៚�թյամբ սահմանված կարգով:
5.3. Տնօրենի համար սահմանվ៚�մ է 8ժամյա աշխատանքային օր:
5.4. Տնօրենի համար սահմանվ៚�մ է 5օրյա աշխատանքային շաբաթ:
5.5. Տնօրենը կարող է ներգրավվել արտաժամյա աշխատանքներ៚�մ` Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան

օրենսդր៚�թյամբ սահմանված կարգով:
5.6. Տնօրենին Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենսդր៚�թյամբ սահմանված կարգով տրամադրվ៚�մ է 24

աշխատանքային օր տևող៚�թյամբ ամենամյա վարձատրվող արձակ៚�րդ: Արձակ៚�րդի տրամադրման կոնկրետ
ժամկետները համաձայնեցվ៚�մ են գործատ៚�ի հետ:

Տնօրենի խնդրանքով նրան կարող է տրամադրվել լրաց៚�ցիչ արձակ៚�րդ` առանց աշխատավարձի
պահպանման: 

6. Պայմանագրի լ៚�ծման հիմքերը

6.1. Պայմանագիրը լ៚�ծվ៚�մ է, եթե՝
ա) պայմանագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվել է.
բ) կազմակերպ៚�թյ៚�նը լ៚�ծարվել է.
գ) տնօրենը ներկայացն៚�մ է դիմ៚�մ պայմանագրի լ៚�ծման մասին.
դ) լրացել է տնօրենի 65 տարին.
ե) իր գրավոր համաձայն៚�թյամբ տնօրենն ընտրվել կամ նշանակվել է այլ պաշտոն៚�մ կամ անցել է իր

պաշտոնի հետ անհամատեղելի այլ աշխատանքի.
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զ) ժամանակավոր անաշխատ៚�նակ៚�թյան հետևանքով տնօրենն ավելի քան 4 ամիս անընդմեջ չի ներկայացել
աշխատանքի.

է) տնօրենն ավելի քան 3 օր անընդմեջ անհարգելի պատճառներով չի ներկայացել աշխատանքի.
ը) տնօրենը նշանակվել է օրենքի պահանջների խախտմամբ.
թ) դատարանի` օրինական ៚�ժի մեջ մտած վճռի հիման վրա տնօրենը ճանաչվել է անգործ៚�նակ,

սահմանափակ գործ៚�նակ, անհայտ բացակայող կամ մահացած.
ժ) տնօրենն իր գործառ៚�յթներն իրականացնելիս պետական կազմակերպ៚�թյանը կամ պետ៚�թյանն իր մեղքով

հասցրել է վնաս, որի գ៚�մարը գերազանց៚�մ է պետական կազմակերպ៚�թյանը սեփական៚�թյան իրավ៚�նքով
պատկանող գ៚�յքի արժեքի 5 տոկոսը.

ժա) տնօրենը դատապարտվել է հանցագործ៚�թյան կատարման համար, և նրա դատված៚�թյ៚�նը սահմանված
կարգով հանված կամ մարված չէ.

ժբ) տնօրենին օրենքի համաձայն արգելվել է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ նա զրկվել է որոշակի
գործ៚�նե៚�թյամբ զբաղվել៚� իրավ៚�նքից.

ժգ) տնօրենը նախորդ 3 տարվա ընթացք៚�մ եղել է սնանկանալ៚� պատճառով լ៚�ծարված և պարտատերերի
օրինական պահանջները չբավարարած կազմակերպ៚�թյան ղեկավար.

ժդ) տնօրենը կորցրել է Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան քաղաքացի៚�թյ៚�նը.
ժե) օրինական ៚�ժի մեջ է մտել տնօրենի նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռը.
ժզ) կազմակերպ៚�թյ៚�նը դատական կարգով ճանաչվել է սնանկ կամ ៚�նի դատական կարգով որոշված և

դատարանի կողմից համապատասխան վճիռն ընդ៚�նվել៚�ց հետո վեց ամսվա ընթացք៚�մ իր մեղքով չկատարված
գ៚�յքային պարտավոր៚�թյ៚�ն.

ժէ) կազմակերպ៚�թյան կողմից վճարման ենթակա հարկերը կամ սոցիալական ապահովագր៚�թյան
հիմնադրամի վճարներն իր մեղքով՝ սահմանված ժամկետից հետո հաշվետ៚� ժամանակաշրջան៚�մ չի վճարել.

ժը) մեկ տարվա ընթացք៚�մ օրենքի խախտման համար ենթարկվել է կրկնակի կարգապահական
պատասխանատվ៚�թյան.

ժթ) ս៚�յն պայմանագրով սահմանված ժամկետ៚�մ ծրագիրը չի ներկայացվել կամ այն չի հաստատվել.
ի) պայմանագրով սահմանված պարտավոր៚�թյ៚�նները կատարվել են ոչ պատշաճ կամ չեն կատարվել:
6.2. Գործադիր մարմնի պաշտոն៚�մ նշանակված անձի լիազոր៚�թյ៚�նները դադար៚�մ են նրա մահվամբ:

7. Պայմանագիրն ៚�ժի մեջ մտնելը և գործող៚�թյան ժամկետը, դրան៚�մ փոփոխ៚�թյ៚�ններ և լրաց៚�մներ
կատարել៚� կարգը

7.1. Պայմանագիրն ៚�ժի մեջ է մտն៚�մ կնքման պահից և գործ៚�մ է —— տարի ժամկետով:
Պայմանագրով նախատեսված ժամկետը լրանալ៚�ց հետո կողմերի փոխադարձ համաձայն៚�թյամբ

պայմանագիրը կարող է երկարաձգվել:
7.2. Պայմանագր៚�մ կատարված փոփոխ៚�թյ៚�նները, լրաց៚�մները և հավելվածներն իրավական ៚�ժ ៚�նեն և

պայմանագրի անբաժանելի մասն են, եթե դրանք կատարվել են գրավոր և ստորագրվել կողմերի կողմից։ 

8. Կողմերի պատասխանատվ៚�թյ៚�նը

Կողմերը պատասխանատվ៚�թյ៚�ն են կր៚�մ օրենքով, կանոնադր៚�թյամբ և պայմանագրով սահմանված իրենց
պարտական៚�թյ៚�նների չկատարման, ոչ պատշաճ կատարման կամ վերազանցման համար պայմանագրով և
օրենքով նախատեսված կարգով։ 

9. Վեճերի լ៚�ծ៚�մը

Կողմերի միջև առաջացած վեճերը լ៚�ծվ៚�մ են Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենսդր៚�թյամբ նախատեսված
կարգով։ 

10. Այլ դր៚�յթներ

Պայմանագիրը կնքվ៚�մ է 3 հավասարազոր օրինակից։

Կողմերի հասցեները և ստորագր៚�թյ៚�նները` 

__________________________  _________________________
_____ __________ 200 թ.  _____ ______________ 200 թ.
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Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան  
կառավար៚�թյան աշխատակազմի  
ղեկավարնախարար  Մ. Թոփ៚�զյան

Հավելված N 3  

ՀՀ կառավար៚�թյան 2005 թվականի  

հ៚�նվարի 25ի N 224Ն որոշման

Ը Ն Դ Հ Ա Ն ៜ� Ր   Կ Ա Ր Գ   

ՀԱՐՅៜ�Ր ՏՈԿՈՍ` ՊԵՏៜ�ԹՅԱՆԸ ՍԵՓԱԿԱՆៜ�ԹՅԱՆ ԻՐԱՎៜ�ՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԲԱԺՆԵՄԱՍ ៜ�ՆԵՑՈՂ
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐៜ�ԹՅៜ�ՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐៜ�ԹՅԱՆ (ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ)

1. Հարյ៚�ր տոկոս` պետ៚�թյանը սեփական៚�թյան իրավ៚�նքով պատկանող բաժնեմաս ៚�նեցող փակ
բաժնետիրական ընկեր៚�թյ៚�նների (այս៚�հետ` ընկեր៚�թյ៚�ն) գործադիր մարմինների ընտր៚�թյան (նշանակման)
ընդհան៚�ր կարգով սահմանվ៚�մ են ընկեր៚�թյան գործադիր մարմինների ընտր៚�թյան (նշանակման)
պայմանները, ինչպես նաև դրանց ներկայացվող ընդհան៚�ր որակական և մասնագիտական պահանջները:

2. Ընկեր៚�թյան գործադիր մարմինն ընտրվ៚�մ (նշանակվ៚�մ) է մրց៚�թային կարգով:
 Ընկեր៚�թյան գործադիր մարմնի թափ៚�ր պաշտոնի համար մրց៚�յթն անցկացվ៚�մ է բաց եղանակով:
3. Բաց մրց៚�յթ հայտարարել៚� մասին որոշ៚�մն ընդ៚�ն៚�մ է ընկեր៚�թյան գործադիր մարմնին նշանակել៚�

իրավաս៚�թյ៚�ն ៚�նեցող մարմինը:
4. Ընկեր៚�թյան գործադիր մարմնի թափ៚�ր պաշտոնի համար բաց մրց៚�յթ անցկացնել៚� մասին ընկեր៚�թյան

որոշման և մրց៚�յթի պայմանների մասին ընկեր៚�թյ៚�նը 5օրյա պարբերական៚�թյամբ առնվազն 2 անգամ
հրապարակ៚�մ է զանգվածային լրատվ៚�թյան միջոցներով (հանրապետական կամ տեղական ռադիո,
հեռ៚�ստատես៚�թյ៚�ն, մամ៚�լ):

5. Ընկեր៚�թյան գործադիր մարմնի թափ៚�ր պաշտոնի համար բաց մրց៚�յթ անցկացնել៚� մասին ընկեր៚�թյան
հայտարար៚�թյան տեքստ៚�մ պարտադիր է նշել`

ա) մրց៚�յթին մասնակցել៚� համար դիմ៚�մների ընդ៚�նման վայրը և ժամկետը, որը չի կարող մրց៚�յթ
անցկացնել៚� մասին վերջին հայտարար៚�թյան հրապարակման օրվանից հաշված մեկ ամսվանից պակաս լինել.

բ) մրց៚�յթի անցկացման վայրը, օրը և ժամը.
գ) մրց៚�յթին մասնակցել៚� համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը.
դ) հավակնորդին ներկայացվող պահանջները (չափանիշները):
6. Մրց៚�յթին մասնակցել៚� համար պահանջվ៚�մ են հետևյալ փաստաթղթերը`
ա) դիմ៚�մ,
բ) լ៚�սանկար,
գ) քաղվածք` աշխատանքային գրք៚�յկից,
դ) ինքնակենսագր៚�թյ៚�ն,
ե) բարձրագ៚�յն կրթ៚�թյան դիպլոմի պատճենը,
զ) կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ (լրացված),
է) տեղեկանք` մշտական բնակ៚�թյան վայրից,
ը) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչ៚�մը հավաստող փաստաթ៚�ղթ (դրանց առկայ៚�թյան

դեպք៚�մ),
թ) բն៚�թագիր` վերջին աշխատավայրից (եթե կազմակերպ៚�թյ៚�նը չի լ៚�ծարվել):
7. Ընկեր៚�թյան գործադիր մարմնի պաշտոն៚�մ կարող է նշանակվել այն գործ៚�նակ չափահաս Հայաստանի

Հանրապետ៚�թյան քաղաքացին, որը տիրապետ៚�մ է գրական հայերենին:
8. Ընկեր៚�թյան գործադիր մարմնի պաշտոն៚�մ չի կարող նշանակվել այն անձը`
ա) որը դատական կարգով ճանաչվել է անգործ៚�նակ կամ սահմանափակ գործ៚�նակ.
բ) տառապ៚�մ է այնպիսի հիվանդ៚�թյամբ, որը կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտական៚�թյ៚�նների

կատարմանը կամ լիազոր៚�թյ៚�նների իրականացմանը.
գ) խ៚�սափել է ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայ៚�թյ៚�նից.
դ) որը դատապարտվել է հանցագործ៚�թյան կատարման համար, և նրա դատված៚�թյ៚�նը սահմանված կարգով

հանված կամ մարված չէ.
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ե) որին օրենքի համաձայն արգելվել է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել կամ որը զրկվել է որոշակի
գործ៚�նե៚�թյամբ զբաղվել៚� իրավ៚�նքից.

զ) որը նախորդ 3 տարվա ընթացք៚�մ եղել է սնանկանալ៚� պատճառով լ៚�ծարված և պարտատերերի
օրինական պահանջները չբավարարած կազմակերպ៚�թյան ղեկավար:

9. Գործադիր մարմինների ընտր៚�թյան պարտադիր պայմաններն են`
ա) համապատասխան բնագավառի բարձրագ៚�յն կրթ៚�թյ៚�ն.
բ) ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի առնվազն 3 տարվա կամ առնվազն 5 տարվա

մասնագիտական աշխատանքային ստաժ.
գ) իր պարտական៚�թյ៚�նների կատարման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմաց៚�թյ៚�ն (այդ թվ៚�մ`

Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան Սահմանադր៚�թյ៚�ն, համապատասխան ոլորտի Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան
օրենսդր៚�թյ៚�ն և այլ իրավական ակտեր).

դ) կազմակերպ៚�թյան զարգացման և բարեփոխման ծրագիր (հայեցակարգ, հիմնադր៚�յթներ) մշակել៚�
կարող៚�թյ៚�ն։

10. Գործադիր մարմինների ընտր៚�թյան լրաց៚�ցիչ չափանիշներն են`
ա) տրամաբանել៚� և տարբեր իրավիճակներ៚�մ կողմնորոշվել៚� ៚�նակ៚�թյ៚�ն.
բ) ֆինանսատնտեսական գործ៚�նե៚�թյան իրականացման կարող៚�թյ៚�ն.
գ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատել៚� ៚�նակ៚�թյ៚�ն.
դ) աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման անհրաժեշտ հմտ៚�թյ៚�ն.
ե) ենթակաների հետ վարվել៚� անհրաժեշտ էթիկայի կանոնների իմաց៚�թյ៚�ն.
զ) առնվազն մեկ օտար լեզվի իմաց៚�թյ៚�ն:
11. Գործադիր մարմնի թափ៚�ր պաշտոնի հավակնորդների` ս៚�յն կարգով նախատեսված պարտադիր

պայմանները հավասարապես բավարարել៚� դեպք៚�մ համապատասխան իրավաս៚� մարմնի կողմից կարող է
հաշվի առնվել նաև այս կամ այն լրաց៚�ցիչ չափանիշը կամ դրանցից մի քանիսը միաժամանակ:

12. Մրց៚�յթի անցկացման ընթացակարգը և հանձնաժողովի ձևավորման կարգը սահման៚�մ է իրավաս៚�
մարմինը:

13. Մրց៚�յթի արդյ៚�նքները կարող են բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենսդր៚�թյամբ
սահմանված կարգով:

14. Մրց៚�յթ៚�մ հաղթող ճանաչված անձի հետ կնքվ៚�մ է պայմանագիր` առավելագ៚�յնը 5 տարի ժամկետով:
Պայմանագրով նախատեսված ժամկետը լրանալ៚�ց հետո այն կարող է երկարաձգվել` կողմերի փոխադարձ

համաձայն៚�թյամբ` ոչ ավելի, քան 2 տարի ժամկետով:
15. Մինչև ս៚�յն կարգն ៚�ժի մեջ մտնելն ընկեր៚�թյան գործադիր մարմնի պաշտոն៚�մ նշանակված և այդ

պաշտոնը 5 տարվանից ավելի զբաղեցնող անձն իրավաս៚� մարմնի որոշմամբ ենթակա է ատեստավորման` ս៚�յն
կարգն ៚�ժի մեջ մտնել៚� օրվանից մեկ տարվա ընթացք៚�մ, իսկ նշված պաշտոնը 5 տարվանից պակաս զբաղեցնող
անձը` 5 տարին լրանալ៚�ց հետո մեկ տարվա ընթացք៚�մ:

Ատեստավոր៚�մն անցկացվ៚�մ է ս៚�յն կարգով մրց៚�յթին ներկայացվող պահանջներին համապատասխան ៚�
ատեստավորման անցկացման ընթացակարգը, ատեստավորման հանձնաժողովի ձևավորման կարգը և կազմը
սահման៚�մ է իրավաս៚� պետական մարմինը:

Իրավաս៚� մարմինն ատեստավորման դրական արդյ៚�նքների հիման վրա ընդ៚�ն៚�մ է որոշ៚�մ ս៚�յն կարգի
14րդ կետով սահմանված կարգով նրա հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքել៚� մասին:

16. Ընկեր៚�թյան գործադիր մարմնի պաշտոն զբաղեցնող անձը չի կարող`
ա) կատարել այլ վճարովի աշխատանք` բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական

աշխատանքից.
բ) անձամբ զբաղվել ձեռնարկատիրական գործ៚�նե៚�թյամբ.
գ) լինել երրորդ անձանց ներկայաց៚�ցիչն այն մարմնի հետ կապված հարաբեր៚�թյ៚�ններ៚�մ, որտեղ ինքը

գտնվ៚�մ է ծառայ៚�թյան մեջ, կամ որն անմիջականորեն ենթակա է իրեն կամ անմիջականորեն վերահսկելի է իր
կողմից.

դ) ծառայողական պարտական៚�թյ៚�նների կատարման համար այլ անձանցից ստանալ նվերներ, գ៚�մարներ
կամ ծառայ៚�թյ៚�ններ` բացառ៚�թյամբ Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենսդր៚�թյամբ նախատեսված դեպքերի։

(16րդ կետը լրաց. 07.12.06 N 1744Ն, փոփ.  07.07.11 N 935Ն)

Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան  
կառավար៚�թյան աշխատակազմի  
ղեկավարնախարար 

Մ. Թոփ៚�զյան
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Հավելված N 4  

ՀՀ կառավար៚�թյան 2005 թվականի  

հ៚�նվարի 25ի N 224Ն որոշման

Ձև

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ`   

ՀԱՐՅៜ�Ր ՏՈԿՈՍ` ՊԵՏៜ�ԹՅԱՆԸ ՍԵՓԱԿԱՆៜ�ԹՅԱՆ ԻՐԱՎៜ�ՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԲԱԺՆԵՄԱՍ ៜ�ՆԵՑՈՂ
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐៜ�ԹՅៜ�ՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎՈՂ

 

քաղ. Երևան      

 

____ _______ 200 թ.

__________________________ փակ բաժնետիրական ընկեր៚�թյ៚�նը (այս៚�հետ՝ ընկեր៚�թյ៚�ն), ի դեմս պետական
բաժնեմասի լիազոր ներկայաց៚�ցիչ ____________ , որը գործ៚�մ է _______________ իրավաս៚� մարմնի N
_____________ hրամանի (հրամանների) համաձայն, մի կողմից, և ___________, անձնագիր՝ N ___________ , տրված`
______________ի կողմից, բնակ៚�թյան վայրը` _________________ (այս៚�հետ` տնօրեն), մյ៚�ս կողմից`
ղեկավարվելով «Բաժնետիրական ընկեր៚�թյ៚�նների մասին» Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենքի 88րդ
հոդվածի 2րդ մասով, ընկեր៚�թյան կանոնադր៚�թյան _____ կետով` կնքեցին ս៚�յն պայմանագիրը (այս៚�հետ`
պայմանագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Պայմանագրով ընկեր៚�թյ៚�նն իր ընթացիկ գործ៚�նե៚�թյան կառավար៚�մը հանձն៚�մ է տնօրենին, իսկ
տնօրենը պարտավորվ៚�մ է ընկեր៚�թյան կառավար៚�մն իրականացնել ի շահ ընկեր៚�թյան՝ Հայաստանի
Հանրապետ៚�թյան քաղաքացիական օրենսգրքին, «Բաժնետիրական ընկեր៚�թյ៚�նների մասին» Հայաստանի
Հանրապետ៚�թյան օրենքին, այլ իրավական ակտերին, ընկեր៚�թյան կանոնադր៚�թյանը, պայմանագրին
համապատասխան, բարեխղճորեն և խելամտորեն` ապահովելով ընկեր៚�թյան շահ៚�թաբեր գործ៚�նե៚�թյ៚�նը:

1.2. Իր գործ៚�նե៚�թյան կամ անգործ៚�թյան հետևանքով ընկեր៚�թյանը վնաս պատճառել៚�, ինչպես նաև
ընկեր៚�թյան գ៚�յքը վատնել៚�, յ៚�րացնել៚�, ոչնչացնել៚� կամ փչացնել៚� համար տնօրենը կր៚�մ է լրիվ գ៚�յքային
պատասխանատվ៚�թյ៚�ն:

2. Պայմանագիրն ៚�ժի մեջ մտնելը և գործող៚�թյան ժամկետը

2.1. Պայմանագիրն ៚�ժի մեջ է մտն៚�մ կնքման պահից և գործ៚�մ է _______ տարի ժամկետով:  

Պայմանագրով նախատեսված ժամկետը լրանալ៚�ց հետո կողմերի փոխադարձ համաձայն៚�թյամբ
պայմանագրի ժամկետը կարող է երկարաձգվել:

2.2. Իրավաս៚� մարմինն օրենքով սահմանված կարգով իրավ៚�նք ៚�նի ցանկացած ժամանակ լ៚�ծել៚�
պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես` ——— օր առաջ տեղեկացնելով տնօրենին:

3. Կողմերի իրավ៚�նքներն ៚� պարտական៚�թյ៚�նները

3.1. Կողմերի իրավ៚�նքներն ៚� պարտական៚�թյ៚�նները սահմանվ៚�մ են Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան
օրենսդր៚�թյամբ, ընկեր៚�թյան կանոնադր៚�թյամբ և պայմանագրով: 

3.2. Տնօրենի իրավաս៚�թյանն են պատկան៚�մ ընկեր៚�թյան ընթացիկ գործ៚�նե៚�թյան կառավարման բոլոր
հարցերը` բացառ៚�թյամբ «Բաժնետիրական ընկեր៚�թյ៚�նների մասին» Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենքով
ընկեր៚�թյան բաժնետերերի ընդհան៚�ր ժողովի (այս៚�հետ՝ ժողով) իրավաս៚�թյանը վերապահված հարցերի:

3.2.1. Տնօրենն օրենքին, ընկեր៚�թյան կանոնադր៚�թյանը և պայմանագրին համապատասխան՝
ա) տնօրին៚�մ է ընկեր៚�թյան գ៚�յքը, այդ թվ៚�մ՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնք៚�մ ընկեր៚�թյան

ան៚�նից.
բ) ներկայացն៚�մ է ընկեր៚�թյ៚�նը Հայաստանի Հանրապետ៚�թյ៚�ն៚�մ և օտարերկրյա պետ៚�թյ៚�ններ៚�մ.
գ) գործ៚�մ է առանց լիազորագրի.
դ) տալիս է լիազորագրեր, այդ թվ៚�մ` վերալիազորման իրավ៚�նքով.
ե) սահմանված կարգով կնք៚�մ է պայմանագրեր, այդ թվ៚�մ՝ աշխատանքային.
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զ) բանկեր៚�մ բաց៚�մ է ընկեր៚�թյան հաշվարկային (այդ թվ៚�մ՝ արտարժ៚�թային) և այլ հաշիվներ.
է) ժողովին ներկայացն៚�մ է առաջարկ៚�թյ៚�ններ իր իրավաս៚�թյանը վերապահված հարցերով.
ը) իր իրավաս៚�թյան սահմաններ៚�մ արձակ៚�մ է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար

պարտադիր ց៚�ց៚�մներ և վերահսկ៚�մ դրանց կատար៚�մը.
թ) սահմանված կարգով աշխատանքի ընդ៚�ն៚�մ և աշխատանքից ազատ៚�մ է ընկեր៚�թյան աշխատողներին.
ժ) աշխատողների նկատմամբ կիրառ៚�մ է խրախ៚�սման և կարգապահական պատասխանատվ៚�թյան

միջոցներ.
ժա) իրավաս៚� մարմնի հաստատմանն է ներկայացն៚�մ ընկեր៚�թյան վարչակազմակերպական կառ៚�ցվածքը

և կանոնակարգը.
ժբ) իրականացն៚�մ է օրենքով կամ ընկեր៚�թյան կանոնադր៚�թյամբ նախատեսված այլ իրավաս៚�թյ៚�ններ:
3.3. Տնօրենն իրավ៚�նք ៚�նի՝
ա) ընկեր៚�թյ៚�նից պահանջել៚� ընկեր៚�թյան ընթացիկ կառավարման ընթացք៚�մ իր խախտված

իրավ៚�նքների վերականգն៚�մ.
բ) պայմանագրով ստանձնած իր պարտական៚�թյ៚�նների կատարման դիմաց պայմանագրով սահմանված

կարգով և չափով ստանալ៚� վարձատր៚�թյ៚�ն:
3.4. Ընկեր៚�թյան գործադիր մարմնի պաշտոն զբաղեցնող անձը չի կարող`
ա) կատարել այլ վճարովի աշխատանք` բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական

աշխատանքից.
բ) անձամբ զբաղվել ձեռնարկատիրական գործ៚�նե៚�թյամբ.
գ) լինել երրորդ անձանց ներկայաց៚�ցիչն այն մարմնի հետ կապված հարաբեր៚�թյ៚�ններ៚�մ, որտեղ ինքը

գտնվ៚�մ է ծառայ៚�թյան մեջ, կամ որն անմիջականորեն ենթակա է իրեն կամ անմիջականորեն վերահսկելի է իր
կողմից.

դ) ծառայողական պարտական៚�թյ៚�նների կատարման համար այլ անձանցից ստանալ նվերներ, գ៚�մարներ
կամ ծառայ៚�թյ៚�ններ` բացառ៚�թյամբ Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենսդր៚�թյամբ նախատեսված դեպքերի:

3.5. Տնօրենը պարտավոր է՝
ա) պայմանագրի կնքման պահից —— ամսվա ընթացք៚�մ ընկեր៚�թյ៚�ն ներկայացնել գործ៚�նե៚�թյան

կառավարման ծրագիրը (այս៚�հետ՝ ծրագիր), որը պայմանագրի անբաժանելի մասն է.
բ) ժողովի հաստատմանը ներկայացնել ընկեր៚�թյան ամենամյա ծախսերի և եկամ៚�տների նախահաշիվը.
գ) ապահովել ընկեր៚�թյան գործ៚�նե៚�թյան իրականաց៚�մը Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենսդր៚�թյան

շրջանակներ៚�մ.
դ) ինչպես պայմանագրի գործող៚�թյան ընթացք៚�մ, այնպես էլ դրանից հետո չհրապարակել ընկեր៚�թյան

առևտրային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկ៚�թյ៚�նները.
ե) պատշաճ մակարդակով իրականացնել ընկեր៚�թյան կառավար៚�մը՝ Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան

օրենսդր៚�թյանը, ընկեր៚�թյան կանոնադր៚�թյանը և պայմանագրին համապատասխան.
զ) թ៚�յլ չտալ ընկեր៚�թյան զ៚�տ ակտիվների նվազ៚�մ.
է) ժամանակին և պատշաճ մակարդակով կատարել ժողովի որոշ៚�մները.
ը) ընկեր៚�թյան իրավաս៚� մարմինների պահանջով նրանց ներկայացնել հաշվետվ៚�թյ៚�ն իր կողմից

կատարվող աշխատանքների և հետագա ծրագրերի մասին.
թ) անմիջապես կատարել ընկեր៚�թյան իրավաս៚� մարմինների պահանջները` աշխատանք៚�մ տեղ գտած

թեր៚�թյ៚�նների վերացման ៚�ղղ៚�թյամբ.
ժ) ընկեր៚�թյանն անմիջապես տեղեկացնել իր պարտական៚�թյ៚�նների կատարման անհնարին៚�թյան մասին,

եթե գտն៚�մ է, որ ինքը չի կարող իրականացնել ընկեր៚�թյան արդյ៚�նավետ ղեկավար៚�մը.
ժա) մասնակցել ժողովներին, ներկայացնել հաշվետվ៚�թյ៚�ններ.
ժբ) տարեկան —— անգամ անցկացնել գ៚�յքագր៚�մ.
ժգ) համապատասխան պաշտոնատար անձանց հետ կնքել նյ៚�թական պատասխանատվ៚�թյան

պայմանագրեր:
3.6. Ընկեր៚�թյ៚�նն իրավ៚�նք ៚�նի՝
ա) տնօրենից պահանջել៚� կատարել պայմանագրի պահանջները, նպատակային իրականացնել ընկեր៚�թյան

կառավար៚�մը.
բ) տնօրենից պահանջել៚� ներկայացնել հաշվետվ៚�թյ៚�ն ընկեր៚�թյան ընթացիկ գործ៚�նե៚�թյան, այդ թվ៚�մ՝

ծրագրի կատարման մասին.
գ) ցանկացած ժամանակ, առանց պայմանագրով նախատեսված հիմքերի, իրավաս៚� մարմնի որոշմամբ

լ៚�ծել៚� պայմանագիրը: Այդ դեպք៚�մ ընկեր៚�թյ៚�նը պարտավորվ៚�մ է տնօրենին վճարել նրա ———  ամսվա
վարձատր៚�թյանը համարժեք փոխհատ៚�ց៚�մ.

դ) անմիջապես լ៚�ծել៚� պայմանագիրը՝ տնօրենի կողմից պայմանագրի դր៚�յթների խախտման կամ իր
պարտական៚�թյ៚�նների անփ៚�յթ, անբարեխիղճ իրականացման դեպք៚�մ, որն ընկեր៚�թյանը պատճառել է կամ
կարող է պատճառել էական վնաս.
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ե) տնօրենի հետ, անմիջապես լ៚�ծել៚� պայմանագիրը, եթե նա —— և ավելի անգամ չի կատարել
հանձնարարականները՝ աշխատանք៚�մ տեղ գտած թեր៚�թյ៚�նները վերացնել៚� համար:

3.7. Ընկեր៚�թյ៚�նը պարտավոր է՝
ա) օժանդակել տնօրենին՝ իրականացնել៚� պայմանագրից բխող իր իրավ៚�նքներն ៚� պարտական៚�թյ៚�նները,
բ) վարձատրել տնօրենին` պայմանագրով սահմանված չափով և կարգով:
3.8. Ընկեր៚�թյան գործ៚�նե៚�թյան ծրագիրը քննարկվ៚�մ և հաստատվ៚�մ է իրավաս៚� մարմնի կողմից` այն

տնօրենի կողմից ներկայացվել៚�ց հետո ——  ամսվա ընթացք៚�մ:
4. Տնօրենի վարձատր៚�թյ៚�նը և աշխատանքի ៚� հանգստի ժամանակը  

4.1. Տնօրենը պայմանագրով ստանձնած իր պարտավոր៚�թյ៚�նների կատարման համար ստան៚�մ է
վարձատր៚�թյ៚�ն՝ ——— (————)  ԱՄՆի դոլարին համարժեք Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան դրամ` հաշված
վճարման օրվա դր៚�թյամբ Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված
արժ៚�թային շ៚�կաներ៚�մ ձևավորված միջին փոխարժեքով:
(4.1ին կետը փոփ. 08.11.07 N 1318Ն)

4.2. Վարձատր៚�թյան մյ៚�ս տեսակները (պարգևատր៚�մներ, լրավճարներ) սահմանվ៚�մ են Հայաստանի
Հանրապետ៚�թյան օրենսդր៚�թյամբ սահմանված կարգով:

4.3. Տնօրենի համար սահմանվ៚�մ է 8ժամյա աշխատանքային օր:
4.4. Տնօրենի համար սահմանվ៚�մ է 5օրյա աշխատանքային շաբաթ:
4.5. Տնօրենը կարող է ներգրավվել արտաժամյա աշխատանքներ៚�մ` Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան

օրենսդր៚�թյամբ սահմանված կարգով:
4.6. Տնօրենին Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենսդր៚�թյամբ սահմանված կարգով տրամադրվ៚�մ է 24

աշխատանքային օր տևող៚�թյամբ ամենամյա վարձատրվող արձակ៚�րդ: Արձակ៚�րդի տրամադրման կոնկրետ
ժամկետները համաձայնեցվ៚�մ են գործատ៚�ի հետ:

Տնօրենի խնդրանքով` նրան կարող է տրամադրվել լրաց៚�ցիչ արձակ៚�րդ` առանց աշխատավարձի
պահպանման: 

5. Պայմանագրի լ៚�ծման հիմքերը

5.1. Պայմանագրի լ៚�ծման հիմքերն են՝
ա) պայմանագրի ժամկետի ավարտը.
բ) ընկեր៚�թյան լ៚�ծար៚�մը.
գ) տնօրենի կողմից իր պաշտոնական պարտական៚�թյ៚�նների կատարման անհնարին៚�թյ៚�նը կամ ոչ

պատշաճ կատար៚�մը.
դ) պայմանագրի վաղաժամկետ լ៚�ծ៚�մը` կողմերից մեկի նախաձեռն៚�թյամբ, եթե կողմերից մեկը ցանկան៚�մ է

լ៚�ծել պայմանագիրը` լ៚�ծման համար նախատեսված ժամկետից —— ամիս առաջ՝ բացառ៚�թյամբ պայմանագրով
նախատեսված դեպքերի.

ե) տնօրենի կողմից` սահմանված ժամկետ៚�մ ընկեր៚�թյան գործ៚�նե៚�թյան կառավարման ծրագիրը
չներկայացնելը կամ ընկեր៚�թյան իրավաս៚� մարմինների կողմից այն չհաստատվելը.

զ) օրենքով սահմանված այլ հիմքեր:
5.2. Գործադիր մարմնի պաշտոն៚�մ նշանակված անձի լիազոր៚�թյ៚�նները դադար៚�մ են նրա մահվամբ:
5.3. Օրենքով սահմանված դեպքեր៚�մ պայմանագրի գործող៚�թյ៚�նն ընկեր៚�թյան կողմից կարող է

ժամանակավորապես կասեցվել:
5.4. Ընկեր៚�թյ៚�նն իրավ៚�նք ៚�նի անմիջապես լ៚�ծել៚� պայմանագիրը` տնօրենի գործող៚�թյ៚�նների (կամ

անգործ៚�թյան) հետևանքով ընկեր៚�թյանը վնաս պատճառել៚� կամ վնաս առաջացնել៚� ակնհայտ սպառնալիքի
դեպք៚�մ: 

6. Կողմերի պատասխանատվ៚�թյ៚�նը

6.1. Կողմերը պատասխանատվ៚�թյ៚�ն են կր៚�մ օրենքով, կանոնադր៚�թյամբ և պայմանագրով սահմանված
իրենց պարտական៚�թյ៚�նների չկատարման, ոչ պատշաճ կատարման կամ վերազանցման համար պայմանագրով
և Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենսդր៚�թյամբ նախատեսված կարգով:

6.2. Տնօրենը չի ազատվ៚�մ ընկեր៚�թյանը հասցրած վնասի համար պատասխանատվ៚�թյ៚�նից` պաշտոնից
ազատվել៚� դեպք៚�մ: 

7. Վեճերի լ៚�ծ៚�մը
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Կողմերի միջև ծագած վեճերը լ៚�ծվ៚�մ են Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան օրենսդր៚�թյամբ նախատեսված
կարգով: 

8. Այլ դր៚�յթներ

Պայմանագիրը կնքված է հայերենով, 4 հավասարազոր օրինակից:
Կողմերի հասցեները և ստորագր៚�թյ៚�նները`
______________________________    ___________________________
_____ __________ 200 թ.    _____ ______________ 200 թ.

 

Հայաստանի Հանրապետ៚�թյան  
կառավար៚�թյան աշխատակազմի  
ղեկավարնախարար 

Մ. Թոփ៚�զյան


