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Հայաստանի 

Հանրապետության   
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նախարարի 2021 

թվականի հունվարի 22-ի 

թիվ 63-Լ հրամանի 
 

ԿԱՐԳ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴՆԵՐԻ 

ՏՐՄԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1.  Սույն կարգով (այսուհետ՝ Կարգ) կարգավորվում են Հայաստանի 

Հանրապետության (այսուհետ՝ ՀՀ) արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության (այսուհետ՝ ԱԻՆ) փրկարար ծառայության (այսուհետ՝ ՓԾ) 

տնօրենին (այսուհետ՝ Տնօրեն), Տնօրենի տեղակալներին, փրկարարական 

ծառայության բարձրագույն, գլխավոր, ավագ, միջին և կրտսեր խմբերի 

պաշտոններ զբաղեցնող փրկարարական ծառայողներին (այսուհետ՝ 

ծառայող) «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված 

հերթական, լրացուցիչ, ուսումնական, հիվանդության պատճառով, հղիության 

և ծննդաբերության, երեխայի խնամքի համար արձակուրդների 

տրամադրման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ անձնակազմին և փրկարարական ծառայողներին 

արձակուրդ տրամադրելու իրավասություն վերապահվում է՝  

1) ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարին (այսուհետ՝ Նախարար)՝ 

Տնօրենի, Տնօրենի տեղակալների, բարձրագույն խմբի պաշտոններ 

զբաղեցնող ծառայողների, ինչպես նաև ՓԾ տարածքային վարչությունների 

պետերի մասով, իսկ օրենքով սահմանված խրախուսման կարգով տրվող 

լրացուցիչ վճարովի արձակուրդը՝ ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ ծառայողներին: 

2) Տնօրենին՝ ՓԾ կենտրոնական ապարատի փրկարարական 

ծառայության գլխավոր, ավագ, միջին, կրտսեր խմբերի պաշտոններ 

զբաղեցնող ծառայողների, ՓԾ տարածքային վարչությունների պետերի 

տեղակալների և բաժինների պետերի, ՀՀ ԱԻՆ «Ճգնաժամային 

կառավարման պետական ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային 



կազմակերպության (այսուհետ՝ ՃԿՊԱ) փրկարարական ծառայողների, 

քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում 

իրականացնող անձնակազմի մասով, 

3) ՓԾ տարածքային վարչությունների պետերին՝ մնացած ենթակա 

անձնակազմի մասով։ 

 

 

2. ԱՐՁԱԿՈՒՐԴՆԵՐԻ ՏՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

 

3. Ծառայողի հերթական արձակուրդը տրամադրվում է ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ 

կառուցվածքային (տարածքային) ստորաբաժանման (այսուհետ՝ 

Ստորաբաժանում) պետի, ՃԿՊԱ ղեկավարի կողմից նախապես 

հաստատված արձակուրդների ժամանակացույցի (Ձև 1) համաձայն: 

     4․ Արձակուրդների ժամանակացույցը կազմվում է «Փրկարար 

ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 55-րդ հոդվածի 3-րդ մասին 

համապատասխան՝ նկատառելով ծառայության շահերը, ծառայողների 

ցանկությունը, Ստորաբաժանման և ՃԿՊԱ կողմից իրականացվող 

ծառայության առանձնահատկությունները և արձակուրդի հավասարաչափ 

օգտագործման անհրաժեշ-տությունը, այն հաշվարկով, որպեսզի 

միաժամանակ արձակուրդում գտնվող անձնակազմի թվաքանակը 

չգերազանցի Ստորաբաժանման կամ ՃԿՊԱ  անձնակազմի թվաքանակի 

30%-ը: Արձակուրդի տրման ժամանակացույցում ներառվում են նաև նախորդ 

տարվանից տեղափոխված արձակուրդների օրերը: 

    5․ Հերթական արձակուրդը ծառայողի ցանկությամբ (զեկուցագրի հիման 

վրա) կարող է տրվել մաս-մաս, սակայն ոչ ավելի, քան երկու մասով, ինչը 

հաշվի է առնվում արձակուրդների տրման ժամանակացույցը կազմելիս: 

Հերթական արձակուրդը մասերով տրամադրելու դեպքում արձակուրդի 

մասերից մեկը պետք է կազմի առնվազն 15 օրացուցային օր: 

     6․ Ստորաբաժանումների և ՃԿՊԱ ծառայողների արձակուրդների 

տրամադրումը կանոնա-կարգված իրականացնելու նպատակով մինչև 

ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 15-ը կազմվում է հաջորդ տարվա ընթացքում 

արձակուրդների տրման ժամանակացույց, որը հաստատվում է ղեկավարի 

կողմից, իսկ քաղվածքները էլեկտրոնային կառավարման Mulberry 

համակարգով (այսուհետ՝ Mulberry համակարգ) տրամադրվում են ՀՀ ԱԻՆ 

ՓԾ կադրային ստորաբաժանմանը (այսուհետ՝ Կադրային ստորաբաժանում):  

       Կադրային ստորաբաժանումը նշված ժամկետում պատրաստում և 



Նախարարին հաստատման է ներկայացնում սույն Կարգի 2-րդ կետի 1-ին 

ենթակետում նշված պաշտոնատար անձանց արձակուրդների 

ժամանակացույցը, որը նույնպես Mulberry համակարգով առաքվում է 

հասցեատերերին։ Սույն կետի 1-ին պարբերությամբ նշված 

ժամանակացույցները հաստատումից հետո անմիջական ղեկավարների 

կողմից ծանոթացվում են անձնակազմին՝ անձնական ստորագրությամբ, 

ժամանակացույցի թղթային տարբերակի դարձերեսին համապատասխան  

նշումներ կատարելու միջոցով (ծանոթացա, ստորագրություն, անուն, 

հայրանուն, ազգանուն, ամսաթիվ)։   

      7․   Օրացուցային տարվա ընթացքում արձակուրդների տրման ժամա-

նակացույցը կարող է փոփոխության ենթարկվել և ծառայողին 

ժամանակացույցում նշված ժամկետից շուտ կամ ուշ արձակուրդ կարող է 

տրամադրվել միայն ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով, 

անմիջական ղեկավարի միջնորդությամբ և Ստորաբաժանման կամ ՃԿՊԱ 

ղեկավարի համաձայնությամբ կամ ծառայողի հիմնավորված զեկուցագրի 

հիման վրա, ինչի վերաբերյալ արձակուրդ տրամադրող պաշտոնատար անձի 

(այսուհետ՝ իրավասու ղեկավար) համաձայ-նության դեպքում փոփոխության 

վերաբերյալ ժամանակացույցում կատարվում է համապա-տասխան նշում։      

      8․ Հերթական արձակուրդի օգտագործման ժամանակը որոշելու իրավունք 

վերապահվում է՝ 

1) մարտական գործողությունների մասնակիցներին. 

2) մինչև 16 տարեկան 3 և ավելի երեխա ունեցող ծառայողներին. 

3) հաշմանդամ ամուսին կամ երեխա ունեցող ծառայողներին. 

4) 15 տարուց ավելի փրկարարական ծառայության ստաժ ունեցող 

ծառայողներին:             

9․ Հերթական, լրացուցիչ և ուսումնական արձակուրդ ստանալու համար 

ծառայողը, ժամանակացույցով նախատեսված ժամկետում, արձակուրդ 

տրամադրելու օրվանից առնվազն 10 աշխատանքային օր առաջ, 

բացառությամբ սույն Կարգի 7-րդ կետի, զեկուցագրով (վերադասության 

կարգով) դիմում է սույն Կարգի 2-րդ կետում նշված իրավասու ղեկավարին: 

10․ Արձակուրդ տրամադրելու մասին զեկուցագրերում (Ձև 2) ծառայողը 

նշում է՝ 

1) երբվանից, ինչ տեսակի և ինչ տևողությամբ արձակուրդ է խնդրում. 

2) որտեղ է անցկացնելու արձակուրդը` ՀՀ կամ որևէ այլ պետության 

տարածքում, նշելով վայրը և հեռախոսահամարը:                                                                              



     11․ Ծառայող ամուսինների հերթական արձակուրդն իրենց ցանկությամբ 

կարող է տրվել միաժամանակ։ Տարբեր ստորաբաժանումներում ծառայող 

ամուսիններին արձակուրդի միաժամանակ հատկացումը կազմակերպվում է 

Ստորաբաժանումների ղեկավարների  գրավոր փոխհամաձայնությամբ:   

     12․ Ծառայողի՝ արձակուրդի վերաբերյալ զեկուցագրի հիման վրա, ըստ 

վերադասության, անմիջական ղեկավարները (ջոկատի հրամանատար, 

բաժնի պետ, վարչության պետ), իսկ սույն Կարգի 2-րդ կետի 1-ին 

ենթակետում նշված դեպքերում՝ նաև Տնօրենը մակագրում են՝ 

1) համաձայնության դեպքում «Միջնորդում եմ». 

2) անհամաձայնության դեպքում` «Առարկում եմ»՝ հստակ նշելով 

առարկության հիմքերը։ 

13. Ծառայողի արձակուրդի մասին զեկուցագիրը արձակուրդի 

ձևակերպման համար հիմք հանդիսացող այլ փաստաթղթերի հետ միասին 

(ըստ անհրաժեշտության) սույն Կարգի 12-րդ կետում նշված 

մակագրություններով, Mulberry համակարգով ընթացք են տալիս 

զեկուցագիրը ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 

ներկայացնելով իրավասու ղեկավարին։ 

Նախարարը և Տնօրենը արձակուրդի վերաբերյալ զեկուցագրերը երկու 

աշխատանքային օրվա ընթացքում մակագրում են Կադրային 

ստորաբաժանմանը: 

14. Տնօրենը, կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումների 

պետերը, ՃԿՊԱ ղեկավարն իրենց զեկուցագրերում նշում են արձակուրդի 

ընթացքում իրենց փոխարինողի տվյալները: 

15. Ծառայողների արձակուրդների վերաբերյալ զեկուցագրերը 

պահպանվում են համապատասխան կառուցվածքային կամ տարածքային 

ստորաբաժանումներում, ՃԿՊԱ-ում: 

16. Ծառայողի արձակուրդը ձևակերպվում է սույն Կարգի 2-րդ կետում 

նշված իրավասու ղեկավարների հրամաններով (Ձև 3): 

17. Սույն Կարգի 9-րդ կետով նախատեսված զեկուցագրերի հիման վրա 

Կադրային ստորաբաժանումը, Ստորաբաժանումների և ՃԿՊԱ՝ կադրային 

գործառույթներ իրականացնող ծառայողները նախապատրաստում և 

արձակուրդը սկսվելու օրվանից առաջ առնվազն հնգօրյա ժամկետում, իսկ 

բացառիկ դեպքերում՝ նաև անմիջապես հաստատման են ներկայացնում 

արձակուրդ տրամադրելու մասին իրավասու ղեկավարների հրամանների 

նախագծերը։  

18. Իրավասու ղեկավարը ստորագրում է սույն Կարգի 16-րդ կետում 



նշված հրամանի նախագիծը, որը Mulberry համակարգով առաքվում է 

հասցեատերերին, իսկ հրամանից քաղվածքը՝ ՀՀ ԱԻՆ 

ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն։ Հրամանը ստանալուց հետո 

պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարն այն թղթային տարբերակով 

(առկայության դեպքում նաև Mulberry համակարգով) անմիջապես 

ծանոթացնում է արձակուրդ մեկնող անձին, ով հրամանի դարձերեսին 

կատարում է սույն Կարգի  6-րդ կետի 2-րդ պարբերությամբ նշված 

գրառումները։ 

19. Տնօրենի, կառուցվածքային, տարածքային ստորաբաժանումների և 

ՃԿՊԱ ղեկավարի արձակուրդ տրամադրելու հրամանում նշվում է նաև այն 

մասին, թե ում է հանձնարարվելու վերը նշված պաշտոնատար անձանց 

պարտականությունների ժամանակավոր կատարումը։ 

     20․  Հաստատված ժամանակացույցի համաձայն՝ արձակուրդ տալու 

վերաբերյալ սույն Կարգի 9-րդ կետով նախատեսված կարգով զեկուցագիր 

չներկայացնելու դեպքում, բացառությամբ հիվանդության հետևանքով 

ծառայողական պարտականությունների կատարումից ազատված լինելու 

դեպքի, նախապատրաստվում է իրավասու ղեկավարի հրամանի նախագիծ 

ու ներկայացվում ստորագրման, ինչի վերաբերյալ առնվազն ստորագրմանը 

հաջորդող օրը տեղեկացվում է տվյալ անձին: 

      21․  Ծառայողներին օրացուցային տարվա ընթացքում լրացուցիչ 

արձակուրդ տրվում է ՝  

      1) ծառայության հատուկ պայմանների և վնասակար աշխատանք 

կատարելու համար` մինչև 10 օր տևողությամբ՝ ՀՀ կառավարության 2010 

թվականի դեկտեմբերի 2-ի N1698-Ն և 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N712-Ն 

որոշումերով հաստատված պայմանների առկայության դեպքում: Նշված 

լրացուցիչ արձակուրդը ծառայողին տրվում է հերթական արձակուրդից 

օգտված լինելու դեպքում, ներկայացված զեկուցագրի հիման վրա, 

 2) ընտանեկան հանգամանքների բերմամբ՝ իր և ընտանիքի անդամի 

ամուսնության, ընտանիքի անդամի և կնոջ (ամուսնու) մերձավոր 

հարազատների (հայր, մայր, քույր, եղբայր, պապ, տատ) երկարատև 

հիվանդության, մահվան դեպքերում, այլ հարգելի պատճառներով՝  10 օր 

տևողությամբ: Սույն ենթակետով նախատեսված լրացուցիչ արձակուրդը 

տրվում է հիմքերը ծագելու օրվանից, ծառայողի զեկուցագրի հիման վրա` 

նշելով համապատասխան փաստարկներ կամ կցելով անհրաժեշտ 

հավաստող փաստաթղթեր: Ընդ որում, այլ հարգելի պատճառների դեպքում 

արձակուրդը տրամադրվում է Ստորաբաժանման կամ ՃԿՊԱ ղեկավարի 



որոշմամբ: 

      22․ Ծառայողի ցանկությամբ սույն Կարգի 21-րդ կետով նախատեսված 

լրացուցիչ արձակուրդը միացվում է հերթականին՝ զեկուցագրի հիման վրա: 

      23․ Ծառայողի հիվանդության կամ այլ հարգելի պատճառներով 

օրացուցային տարվա ընթացքում հերթական կամ սույն Կարգի 21-րդ կետի 1-

ին ենթակետով նախատեսված լրացուցիչ արձակուրդից չօգտվելու դեպքում 

դրանք տրվում են հաջորդ օրացուցային տարվա առաջին կիսամյակի 

ընթացքում: Ընդ որում, չօգտագործված հերթական արձակուրդը ներառվում 

է հաջորդ տարվա արձակուրդների տրման ժամանակացույցում՝ ոչ պակաս, 

քան 3 ամիս տարբերությամբ՝ նախորդելով տվյալ տարվա համար 

նախատեսված ծառայողի հերթական արձակուրդին: 

     24․ Փրկարարական ծառայության և օտարերկրյա պետությունների 

համապատասխան ուսումնական հաստատություններ պետական պատվերի 

շրջանակներում ուսման գործուղված ծառայողներին ուսման ընդմիջումների 

ընթացքում ուսումնական հաստատության պետի հրամանով տրվում է` 

1) ձմեռային արձակուրդ` 15 օր տևողությամբ. 

2) ամառային արձակուրդ` 30 օր տևողությամբ:  

25․ Ուսումնական հաստատությունում ուսումնառությունն ավարտելուց 

հետո ծառայողին (բացառությամբ մինչև 6 ամիս ժամկետով վերապատ-

րաստման դասընթացներում ընդգրկված-ների) տրվում է հետուսումնական 

արձակուրդ՝ 30 օրացուցային օր ժամկետով։ 

     26․ Միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատու-

թյուններում սովորող ծառայողներին ուսումնական հաստատության 

միջնորդությամբ տրամադրվում է ուսումնական արձակուրդ՝ ուսումնական 

հաստատության կողմից տրված համապատասխան տեղեկանքում նշված 

ժամկետով՝ պահպանելով «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 49-րդ 

հոդվածի  4-րդ մասի պահանջը։ 

     27․ Հերթական արձակուրդը ծառայողի ցանկությամբ կարող է 

տրամադրվել քննությունների կամ ստուգարքների կամ դիպլոմային 

աշխատանքների նախապատրաստման կամ լաբորատոր աշխատանքների 

կատարման ժամանակ։  

     28․ Ուսումնական արձակուրդ տրամադրելու համար ծառայողը 

զեկուցագիրը, համապատասխան ուսումնական հաստատության կողմից 

տրված տեղեկանքի հետ միասին, ներկայացնում է իրավասու ղեկավարին՝ 

ըստ վերադասության։ 

29․ Հերթական արձակուրդի ընթացքում հիվանդացած կամ ստացիոնար 



բուժման մեջ գտնվող ծառայողը հիվանդության մասին անմիջապես 

վերադասության կարգով տեղեկացնում է իրավասու ղեկավարին, ինչի 

արդյունքում արձակվում է հրաման արձակուրդի դադարեցման կամ 

երկարաձգման մասին (ըստ իրավիճակի)։ Տվյալ դեպքում արձակուրդը 

երկարաձգվում է հիվանդության պատճառով չօգտագործված օրերի թվով։ 

Երկու դեպքում էլ հրամաններն արձակվում են՝ հիմք ընդունելով 

առողջապահական հաստատության կողմից տրված համապատասխան 

տեղեկանքը։ 

     30. Հերթական արձակուրդից հետ կանչելը թույլատրվում է միայն 

բացառիկ դեպքերում՝ ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով, 

իրավասու ղեկավարի հրամանով, որում նշվում են պատճառը, հետկանչի 

օրը, ամիսը և չօգտագործված արձակուրդի օրերի թիվը, ծառայողի 

համաձայնությամբ՝ բացառությամբ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի:  

     Նշված դեպքում չօգտագործած արձակուրդի մասը տրամադրվում է նույն 

տարում, եթե կազմում է 15 օրացուցային օր և ավելի, իսկ 15 օրից պակաս 

լինելու դեպքում՝ տեղափոխվում է հաջորդ տարվա առաջին կիսամյակ։ Տվյալ 

դեպքում արձակուրդից ծառայողի հետկանչն իրականացվում է կապի 

հասանելի բոլոր միջոցներով:  

      Եթե հիվանդության կամ այլ հարգելի պատճառով ծառայողը չի օգտվել 

հերթական և լրացուցիչ արձակուրդից, ապա արձակուրդը տրվում է հաջորդ 

տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում: 

     31․ Չօգտագործած արձակուրդի օրերը ծառայողի ցանկությամբ 

(զեկուցագրի հիման վրա) միացվում են հաջորդ տարվա հերթական 

արձակուրդի օրերին։ Սույն Կարգի 30-րդ կետի 2-րդ պարբերությամբ նշված 

դեպքերն ամրագրվում են համապատասխան հրամաններով։ 

32․ Կին ծառայողին հղիության և ծննդաբերության համար տրվում է նպա-

տակային արձակուրդ՝ բուժհաստատության համապատասխան տեղեկանքի 

հիման վրա. 

     1) 140 օրացուցային օր (70 օր` հղիության, 70 օր` ծննդաբերության համար),  

     2) 155 օրացուցային օր (70 օր` հղիության, 85 օր` ծննդաբերության 

համար)` բարդ ծննդա-բերության դեպքում,  

     3) 180 օրացուցային օր (70 օր` հղիության, 110 օր` ծննդաբերության 

համար)` միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում:  

     Նշված արձակուրդը հաշվարկվում է միասին և տրամադրվում է 

ամբողջությամբ: Ժամանակից շուտ ծննդաբերելու դեպքում հղիության 

արձակուրդի չօգտագործված օրերը գումարվում են ծննդաբերության 

արձակուրդի օրերին:  



     33․ Նորածին որդեգրած կամ նորածնի խնամակալ նշանակված ծառայողին 

տրամադրվում է արձակուրդ` որդեգրելու կամ խնամակալ նշանակվելու 

օրվանից մինչև նորածնի 70 օրական (երկու և ավելի նորածին որդեգրելու 

կամ երկու և ավելի նորածնի խնամակալ նշանակվելու դեպքում` մինչև 

նորածինների  110  օրական) դառնալը: 

     34․ Փոխնակ մոր միջոցով երեխա ունեցած կին ծառայողին (երեխայի 

կենսաբանական մորը) տրամադրվում է արձակուրդ երեխայի ծնվելու 

օրվանից մինչև նորածնի 70 օրական (երկու և ավելի նորածին երեխա ծնվելու 

դեպքում` մինչև նորածինների 110 օրական) դառնալը: 

     35․ Հղիության և ծննդաբերության տարում կին ծառայողին հերթական 

արձակուրդ տրվում է ընթացիկ տարվա արձակուրդի տևողությամբ, երեխայի 

խնամքի համար արձակուրդն ավարտ-վելու տարում՝ ավարտվելու օրվանից 

համամասնաբար՝ մինչև օրացուցային տարվա ավարտը, ծառայության 

յուրաքանչյուր լրիվ ամսվա դիմաց՝ երկու և կես օր հաշվարկով։ 

     36․ Ծառայողին զեկուցագրի հիման վրա տրվում է երեխայի խնամքի հա-

մար արձակուրդ՝ մինչև երեխայի երեք տարին լրանալը, որը նա կարող է 

օգտագործել լրիվ կամ մաս-մաս: Երեխայի խնամքի համար տրված 

արձակուրդի ընթացքում ծառայողի ծառայության տեղն ու պաշտոնը 

պահպանվում են:  

     37․ Սույն Կարգի 36-րդ կետում նախատեսված արձակուրդը կարող է տրվել 

նաև արական սեռի ծառայողին, եթե` 

     1) նրա կինը մահացել է կամ դատական կարգով ճանաչվել մահացած կամ 

անհայտ բացակայող, 

     2) ծառայողն ամուսնալուծվել և դատարանի կողմից երեխայի խնամքը 

հանձնվել է հորը կամ դատարանի կողմից մյուս ամուսինը ճանաչվել է անգոր-

ծունակ կամ զրկվել է ծնողական իրավունքներից, 

     3) նրա կինը հանդիսանում է գրանցված աշխատող և համապատասխան 

գործատուին չի դիմել երեխայի խնամքի համար արձակուրդ տրամադրելու 

համար և շարունակում է իր աշխատանքային պարտականությունների 

կատարումը, ինչը հավաստելու համար արական սեռի ծառայողը կնոջ 

աշխատավայրից ներկայացնում է գործատուի կողմից տրված 

համապատասխան տեղեկանք: Այս պարագայում ծառայողի գործատուն 

գրություն է ուղարկում համապատասխան գործատուին` առաջարկելով երե-

խայի խնամքի համար տրված արձակուրդի ժամանակահատ-վածում 

ծառայողի կնոջ կողմից երեխայի խնամքի համար արձակուրդ տրամադրելու 

դիմում ներկայացնելու դեպքում այդ մասին անհապաղ գրավոր տեղեկացնել 



ամուսնու գործատուին։ 

     Երեխայի խնամքի համար արական սեռի ծառայողին տրված արձակուրդի 

ընթացքում նշված հիմքերից որևէ մեկի վերանալու դեպքում ծառայողն այդ 

մասին սույն Կարգի 39–րդ կետով սահմանված կարգով տեղեկացնում է իր 

գործատուին և անցնում  ծառայողական պարտականությունների 

կատարմանը:  

     38․ Հղիության և ծննդաբերության, ինչպես նաև երեխայի խնամքի համար 

արձակուրդի ժամկետը հաշվարկվում է ծառայողի անընդհատ ծառայության 

ստաժում՝ պաշտոնային դրույքաչափը սահմանելու, երկարամյա 

ծառայության համար հավելավճար վճարելու, միանվագ դրամական 

պարգևատրման, կենսաթոշակ հաշվարկելու և փրկարարական 

ծառայության կոչում շնորհելու համար: 

     39. Երեխայի խնամքի համար տրված արձակուրդի ընթացքում 

արձակուրդը վաղաժամկետ դադարեցնելու կամ արձակուրդի ավարտից 

հետո ծառայողական պարտականությունների կատարմանն անցնելու 

մտադրություն ունենալու դեպքում ծառայողն այդ մասին առնվազն 10 

աշխատանքային օր առաջ գրավոր տեղեկացնում է (զեկուցագիր է ներ-

կայացնում) իր գործատուին։  

     40․ Ծառայող ամուսնու հերթական արձակուրդն իր ցանկությամբ 

(զեկուցագրի հիման վրա) կարող է տրամադրվել կնոջ հղիության ու 

ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակահատվածում՝ հիմք ընդունելով 

համապատասխան բուժհաստատության կողմից տրված տեղեկանքը:  

  41. Ծառայողը արձակուրդից վերադառնալու օրն այդ մասին զեկուցագրով 

ըստ վերադասության  Mulberry համակարգով տեղեկացնում է իրավասու 

ղեկավարին, ինչը հիմք է հանդիսանում ծառայության ներկայանալու և 

ծառայողական պարտականություններին անցնելու վերաբերյալ հրամանի 

արձակման համար (Ձև 3): 

     42. Ծառայողներին արձակուրդների տրման գործընթացի պատշաճ 

կատարման (վերահսկման) համար պատասխանատու են 

Ստորաբաժանումների և ՃԿՊԱ ղեկավարները, ովքեր պարտավոր են 

վերահսկել ենթակաների՝ արձակուրդ մեկնելու, արձակուրդից վերադառ-

նալու ժամկետները և խախտումների դեպքում անմիջապես գրավոր 

զեկուցել՝ ըստ վերադա-սության:  

43․ Սույն Կարգի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու 

դեպքում 42-րդ կետում նշված պաշտոնատար անձանց նկատմամբ օրենքով 

սահմանված կարգով կկիրառվեն կարգապահական պատասխանատվության 



միջոցներ։ 

44․ Արձակուրդների ընթացքում միջադեպ տեղի ունենալու դեպքում 

ծառայողն անհապաղ անմիջական ղեկավարի միջոցով իրավասու 

ղեկավարին ներկայացնում է զեկուցագիր միջադեպի մասին։ Արձակուրդը ՀՀ 

տարածքից դուրս անցկացնելու դեպքում ծառայողը միջադեպի մասին 

տեղեկացնում է կապի հասանելի միջոցներից որևէ մեկով, իսկ դրա 

անհնարինության դեպքում՝ ՀՀ վերադառնալուց անմիջապես հետո՝ 

ներկայացնելով համապատասխան զեկուցագիր։  

45․ Սույն Կարգի դրույթներն արձակուրդ ձևակերպելու և տրամադրելու 

մասով տարածվում են Փրկարար ծառայությունում քաղաքացիական 

աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասար-կում իրականացնող 

անձնակազմի վրա (Ձև 2, Ձև 3)։ 

46. Փրկարար ծառայությունում քաղաքացիական աշխատանք կատարող 

և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց արձակուրդի 

տեսակների և տևողության հետ կապված առանձնահատկությունները 

սահմանվում են ՀՀ օրենսդրությամբ։  

             

 

3. ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ  

 

     47. Ծառայողներին հիվանդության պատճառով արձակուրդ տրվում է 

իրավասու ղեկավարի կողմից սույն Կարգի 50-րդ կետում նշված 

եզրակացության հիման վրա անհրաժեշտ բուժման մեջ գտնվելու համար` 

բուժում իրականացնող համապատասխան ռազմաբժշկական 

հաստատության կամ ռազմաբժշկական հանձնաժողովի գրության հիման 

վրա, որում նշվում են ծառայողի հիվանդությունը, բուժման մեջ գտնվելու 

ժամկետը, օրերը և արձակուրդի ավարտից հետո ռազմաբժշկական հաստա-

տություն ներկայանալու պարտականությունը: 

     48. Հիվանդության պատճառով ծառայողին արձակուրդ տրվում է 

համապատասխան նախա-րարի ստեղծած բժշկական հանձնաժողովի 

եզրակացության հիման վրա: Մինչև համապատաս-խան նախարարության 

բժշկական հանձնաժողովի ստեղծումը եզրակացությունը տալիս է կառա-

վարության լիազորած համապատասխան բժշկական հանձնաժողովը: 



     49. Հիվանդության պատճառով ծառայողին տրվում է արձակուրդ 30-60 օր 

տևողությամբ, բացառությամբ սույն Կարգի 52-րդ կետում նախատեսված 

դեպքերի: 

     50. Բուժման և հիվանդության պատճառով տրված արձակուրդում 

անընդմեջ գտնվելու ժամանակն ընդհանուր առմամբ չպետք է անցնի չորս 

ամսից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օրենսդրությամբ առանձին 

հիվանդությունների բուժման համար սահմանվում են ավելի երկարա-տև 

ժամկետներ՝ վեց ամսից ոչ ավելի: 

Սույն կետում նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել համապատասխան 

նախարարի որոշմամբ՝ բժշկական հանձնաժողովի եզրակացության հիման 

վրա: 

Բուժման և  հիվանդության պատճառով տրված արձակուրդի անընդմեջ 

ժամկետն ավարտ-վելուց հետո ծառայողները ենթակա են բժշկական 

հանձնաժողովի հետազոտման՝ փրկարա-րական ծառայությանը 

պիտանելիությունը որոշելու համար: 

     51. Հիվանդության պատճառով արձակուրդը հերթական արձակուրդում չի 

հաշվարկվում: 

     52. Ծառայողի առողջարանային բուժումը կազմակերպվում է հերթական 

արձակուրդի ընթացքում: 

 
4. ԱՅԼ ԵՐԿՐՈՒՄ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴՆ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ Ու 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

     53. ՀՀ սահմաններից դուրս (բացառությամբ` Արցախի Հանրապետության) 

արձակուրդն անցկացնելու ցանկություն հայտնած ծառայողն արձակուրդի 

տրամադրման ժամանակացույցով հաստատված ժամկետից առնվազն 1 

ամիս առաջ զեկուցագիր է ներկայացնում անմիջական  ղեկավարին՝ նշելով 

մեկնելու ժամկետն ու երկիրը: Զեկուցագիրն ըստ վերադասության 

ներկայացվում է թույլտվություն տվող իրավասու պաշտոնատար անձին: 

     Սույն կետում նշված ժամկետը, ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, 

թույլտվություն տվող իրավասու պաշտոնատար անձի համաձայնությամբ 

կարող է փոխվել: 

     54. ՀՀ ԱԻՆ փրկարարական ծառայողներին ՀՀ սահմաններից դուրս այլ 

երկրում արձա-կուրդն անցկացնելու թույլտվություն տալիս են՝ 

     1) Նախարարը՝  

      ա. Տնօրենին, Տնօրենի տեղակալներին, փրկարարական ծառայության 



բարձրագույն, գլխավոր, ավագ և միջին խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող 

փրկարարական ծառայողներին,  

      բ. մուտքի արտոնագիր պահանջող երկրներ մեկնելու դեպքում՝ նաև 

փրկարարական ծառա-յության կրտսեր խմբի պաշտոններ զբաղեցնող 

փրկարարական ծառայողներին, քաղաքա-ցիական աշխատանք կատարող և 

տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմին, 

     2) Տնօրենը՝ փրկարարական ծառայության կրտսեր խմբի պաշտոններ 

զբաղեցնող փրկա-րարական ծառայողներին, քաղաքացիական աշխատանք 

կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմին: 

     55. Ծառայողի արձակուրդը մուտքի արտոնագրով երկրում անցկացնելու 

վերաբերյալ իրավա-սու ղեկավարի ստորագրած հրամանի հիման վրա 

Կադրային ստորաբաժանումում կազմվում է տեղեկանք, որն առձեռն 

հանձնվում է տվյալ ծառայողին` համապատասխան դիվանագիտական 

ծառայություն ներկայացնելու համար:  

     56․ Արձակուրդը, հանգստյան և ոչ աշխատանքային հանդիսացող տոն ու 

հիշատակի օրերը ՀՀ սահմաններից դուրս անցկացնելու համար կիրառվում 

են սույն Կարգի 53-րդ և 54-րդ կետերի պահանջները:  
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                                                                           ՀՀ ԱԻՆ փրկարար 

ծառայության տնօրեն,                      փ/ծ 

գնդապետ Շ.Ռ.Գասպարյանին                                                                        

 

 

Զ ե կ ու ց ա գ ի ր 

 

Խնդրում եմ Ձեր միջնորդությունը վերադաս ղեկավարությանը 
հատկացնել ինձ  2021 թվականի հերթական արձակուրդից 15 օր՝ սույն 

թվականի մարտի 15-ից: Արձակուրդս անցկացնելու եմ ՀՀ ք. Երևան, 

Ծարավ Աղբյուրի փողոց, 55/34 շենք, բնակարան 8, հեռ. 022-22-22-22։ 

ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ կադրերի վարչության պետի 

պարտականությունների ժամանակավոր կատարումն առաջարկում եմ 

հանձնարարել ԱԻՆ ՓԾ կադրերի վարչության պետի տեղակալ, փ/ծ 

փոխգնդապետ Վարդան Վարդանի Վարդանյանին։ 
 

                               ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ կադրերի վարչության պետ,  

                                                               փ/ծ գնդապետ     

                                                                                                   Պարույր Պավելի 

Պողոսյան 

                                                                       <<01>>          03            2021թ․ 

 
         ՀՀ ԱԻ նախարարին 

                                                                   <<Միջնորդում եմ>> 

                                                              ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ տնօրեն 

                                                              փ/ծ գնդապետ                Շ.Ռ. Գասպարյան  

                                                                      <<02>>          03            2021թ․ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ձև 2 
ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Լոռու 
ՄՓՎ Գուգարքի 

ՀՓՋ      

հրամանատար, 

                                                                                փ/ծ փոխգնդապետ Ս. Վ. 

Ասատրյանին   

                                                                                          

 
Զ ե կ ու ց ա գ ի ր 

 

 

Խնդրում եմ Ձեր միջնորդությունը վերադաս ղեկավարությանը 

հատկացնել ինձ  2021 թվականի հերթական արձակուրդից մնացած 15 

օրը՝ սույն թվականի մարտի 15-ից: Արձակուրդս անցկացնելու եմ ՀՀ ք. 

Երևան, Ծարավ Աղբյուրի փողոց, 55/34 շենք, բնակարան 8, հեռ. 022-22-

22-22։ 

 

                                                    ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Լոռու ՄՓՎ Գուգարքի ՀՓՋ 

հրշեջ-փրկարար,                                                       

                                                  փ/ծ սերժանտ 

                                                                                             Գուրգեն Մարտունի 

Գրիգորյան 

                                                                        <<01>>          03            2021թ․ 
  

              ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Լոռու ՄՓՎ  պետին   

                                                                   <<Միջնորդում եմ>> 

     ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Լոռու ՄՓՎ Գուգարքի 

ՀՓՋ հրամանատար,   

          փ/ծ փոխգնդապետ                         Ս. Վ. 

Ասատրյան   

                                                                        <<02>>          03            2021թ․ 
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                                                  ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ կադրերի վարչության 

կազմակերպչական 
                                                           բաժնի պետ, 

               փ/ծ գնդապետ Կ.Լ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ

  
 

 

Զ ե կ ու ց ա գ ի ր 

 

 

Խնդրում եմ Ձեր միջնորդությունը վերադաս ղեկավարությանը 

հատկացնել ինձ  2021 թվականի հերթական արձակուրդից մնացած 15 

օրը և լրացուցիչ արձակուրդ 10 օր ժամկե-տով ընտանեկան 

հանգամանքներից ելնելով /հստակ նշելով համգամանքը/՝ սույն թվականի 

մարտի 15-ից՝ թույլատրելով անցկացնել այն Ռուսաստանի Դաշնության, 

ք. Վորոնեժում, հեռ. 022-22-22-22: 

                                              ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ ԿՎ կազմակերպչական բաժնի 

ավագ հրահանգիչ 
                                              փ/ծ ավագ լեյտենանտ 

                                                                     Գուրգեն Մարտունի 

Գրիգորյան 

                                                                    <<01>>        03        2021թ․ 

        ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ կադրերի վարչության 

պետին 

                                                             <<Միջնորդում եմ>> 

   ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ կադրերի վարչության 

կազմակերպչական 

   բաժնի պետ                                                                         
        փ/ծ գնդապետ                          Կ.Լ. 

ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ 

                                                                       <<02>>          03            2021թ․ 
                                                    ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ տնօրենին 

                                                             <<Միջնորդում եմ>> 

                     ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ կադրերի վարչության պետ,  

                                                    փ/ծ գնդապետ     

                                                                                                   Պարույր Պավելի 

Պողոսյան 

                                                                       <<03>>          03            2021թ․ 
        ՀՀ ԱԻ նախարարին 

                                                       <<Միջնորդում եմ>> 

                                                     ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ տնօրեն 

                                                     փ/ծ գնդապետ                    Շ.Ռ. Գասպարյան 

                                                                       <<04>>          03            2021թ․ 
 



            

   Ձև 2 

 

                                                  ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ կադրերի վարչության 

կազմակերպչական 

                                                          բաժնի պետ, 

              փ/ծ գնդապետ Կ.Լ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ

  

 
 

Զ ե կ ու ց ա գ ի ր 
 

 

Խնդրում եմ Ձեր միջնորդությունը վերադաս ղեկավարությանը 

հատկացնել ինձ  լրացուցիչ արձակուրդ ընտանեկան հանգամանքներից 

ելնելով /հստակ նշելով համգա-մանքը/ 10 օր ժամկետով՝ սույն թվականի 

մարտի 15-ից՝ թույլատրելով անցկացնել այն Ռուսաստանի Դաշնության, 

ք. Վորոնեժում, հեռ. 022-22-22-22: 

 

                                              ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ ԿՎ կազմակերպչական բաժնի 

ավագ հրահանգիչ 
                                              փ/ծ ավագ լեյտենանտ 

                                                                     Գուրգեն Մարտունի 

Գրիգորյան 

                                                                    <<01>>        03        2021թ․ 

        ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ կադրերի վարչության 

պետին 

                                                         <<Միջնորդում եմ>> 

   ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ կադրերի վարչության 

կազմակերպչական 

   բաժնի պետ                                                                         
        փ/ծ գնդապետ                          Կ.Լ. 

ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ 

                                                                    <<02>>          03            2021թ․ 
                                                    ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ տնօրենին 

                                                          <<Միջնորդում եմ>> 

                     ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ կադրերի վարչության պետ,  

                                                    փ/ծ գնդապետ     

                                                                                                   Պարույր Պավելի 

Պողոսյան 

                                                                     <<03>>          03            2021թ․ 
        ՀՀ ԱԻ նախարարին 

                                                         <<Միջնորդում եմ>> 

                                                     ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ տնօրեն 

                                                     փ/ծ գնդապետ                Շ.Ռ. Գասպարյան 

                                                                     <<04>>          03            2021թ․ 
 

                                                          

     



Ձև 2 

 
                                                          ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ կադրերի վարչության 

կազմակերպչական 
                                                          բաժնի պետ, 

              փ/ծ գնդապետ Կ.Լ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ

  

 
 

Զ ե կ ու ց ա գ ի ր 

 

 

Խնդրում եմ Ձեր միջնորդությունը վերադաս ղեկավարությանը 

հատկացնել ինձ  լրացու-ցիչ արձակուրդ ընտանեկան հանգամանքներից 

ելնելով /հստակ նշելով համգամանքը/ 10 օր ժամկետով՝ սույն թվականի 

մարտի 15-ից: Արձակուրդս անցկացնելու եմ ՀՀ Արարատի մարզ, գյուղ 

Փոքր Վեդիում, հեռ. 022-22-22-22: 

 

                                              ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ ԿՎ կազմակերպչական բաժնի 

ավագ հրահանգիչ 
                                              փ/ծ ավագ լեյտենանտ 

                                                                     Գուրգեն Մարտունի 

Գրիգորյան 

                                                                    <<01>>        03        2021թ․ 

        ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ կադրերի վարչության 

պետին 

                                                         <<Միջնորդում եմ>> 

   ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ կադրերի վարչության 

կազմակերպչական 

   բաժնի պետ                                                                         

        փ/ծ գնդապետ                          Կ.Լ. 

ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ 

                                                                    <<02>>          03            2021թ․ 
                                                    ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ տնօրենին 

                                                         <<Միջնորդում եմ>> 

                     ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ կադրերի վարչության պետ,  

                                                    փ/ծ գնդապետ     

                                                                                                   Պարույր Պավելի 

Պողոսյան 

                                                                    <<03>>          03            2021թ․ 
         
 

 

 

 

 

 

 

       



Ձ

և

 

2 

                                                                             ՀՀ ԱԻՆ փրկարար 

ծառայության տնօրեն,                        փ/ծ 

գնդապետ Շ.Ռ.Գասպարյանին                                                                        

 

 

 

Զ ե կ ու ց ա գ ի ր 

 

 

Սույնով զեկուցում եմ Ձեզ, որ ս.թ. մարտի 30-ին վերադարձել եմ 

հերթական /լրացուցիչ, ուսումնական/ արձակուրդից և անցել 
ծառայողական պարտականություններիս կատարմանը:   

 

                               ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ կադրերի վարչության պետ,  

                                                               փ/ծ գնդապետ     

                                                                                                  Պարույր Պավելի 

Պողոսյան 

                                                                       <<30>>          03            2021թ․ 

 
         ՀՀ ԱԻ նախարարին 

                                                                   <<Միջնորդում եմ>> 

                                                              ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ տնօրեն 
                                                              փ/ծ գնդապետ                Շ.Ռ. Գասպարյան  

                                                                      <<30>>          03            2021թ․ 

 

 
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Ձ
և
 

2 

 

                                                                               ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Լոռու ՄՓՎ Գուգարքի 

ՀՓՋ        

                                                                               հրամանատար, 

                                                                               փ/ծ փոխգնդապետ Ս. Վ. 

Ասատրյանին   

                                                                                          

 
Դիմում 

 

 

Խնդրում եմ Ձեր միջնորդությունը վերադաս ղեկավարությանը 

հատկացնել ինձ  2021 թվականի հերթական արձակուրդը /արձակուրդից 

10 աշխատանքային/ 20 աշխատանքային օր ժամկետով՝ սույն թվականի 

մարտի 15-ից: Արձակուրդս անցկացնելու եմ ՀՀ ք. Երևան, Ծարավ 

Աղբյուրի փողոց, 55/34 շենք, բնակարան 8, հեռ. 022-22-22-22։ 

 

                                                          ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Լոռու ՄՓՎ Գուգարքի ՀՓՋ 

հավաքարար                                                       

                                                                                          Վարդուհի Ազատի 

Գասպարյան 

                                                                        <<01>>          03            2021թ․ 
  

              ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Լոռու ՄՓՎ  պետին   

                                                                   <<Միջնորդում եմ>> 

       ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Լոռու ՄՓՎ Գուգարքի 

ՀՓՋ     

       հրամանատար,   

            փ/ծ փոխգնդապետ                    Ս. Վ. 

Ասատրյան   

                                                                        <<02>>          03            2021թ․ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

  Ձև 3                                                    



 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ  

ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
 

 
Հ Ր Ա Մ Ա Ն    

 
  №_____ - Ա                                                              

 
         «_____»______________ 2021 թ.                                                                           
ք.Երևան                                                                           

 
ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

        Ղեկավարվելով «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության (այսուհետ` ՀՀ) օրենքի 50-րդ հոդվածի և 55-րդ հոդվածի 

1-ին մասի, ինչպես նաև ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 740-Լ 

որոշմամբ հաստատված Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 

(այսուհետ՝ ԱԻՆ) կանոնադրության 18-րդ կետի 21-րդ ենթակետի 

պահանջներով՝ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ    Ե Մ 

 

1. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար 

ծառայության (այսուհետ` ՓԾ) կադրերի վարչության (այսուհետ` ԿՎ) պետ, 

փ/ծ գնդապետ Պարույր Պավելի Պողոսյանին հատկացնել 2021թ. հերթական 

արձակուրդից 15 օր` ս.թ. մարտի 15-ից մինչև  մարտի 29-ը ներառյալ: 

2. ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ ԿՎ պետի պարտականությունների ժամանակավոր 

կատարումը հանձնարարել նույն վարչության պետի տեղակալ, փ/ծ 

փոխգնդապետ Վարդան Վարդանի Վարդանյանին: 

2. Հրամանը հայտարարել ըստ առնչության: 

Հիմք՝ փ/ծ գնդապետ Պ. Պողոսյանի զեկուցագիրը: 

          
Ա.ՓԻԼՈՅԱ

Ն 

           

    

 



Ձև 3                                                    

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ  

ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն    
 

  №_____ - Ա                                                              
 
         «_____»______________ 2021 թ.                                                                           
ք.Երևան                                                                           

 
ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

        Ղեկավարվելով «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության (այսուհետ` ՀՀ)  օրենքի 50-րդ հոդվածի, 52-րդ հոդվածի 1-

ին մասի <<բ>> կետի և 2-րդ մասի, 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ինչպես նաև ՀՀ 

վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 740-Լ որոշմամբ հաստատված 

Արտակարգ իրավիճակների նախարարության (այսուհետ՝ ԱԻՆ) 

կանոնադրության 18-րդ կետի 21-րդ ենթակետի պահանջներով՝ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ    Ե Մ 

 

1. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար 

ծառայության (այսուհետ` ՓԾ) կադրերի վարչության (այսուհետ` ԿՎ)  պետ, 

փ/ծ գնդապետ Պարույր Պավելի Պողոսյանին հատկացնել 2021թ. հերթական 

արձակուրդից մնացած 15 օրը և լրացուցիչ արձակուրդ 10 օր ժամկետով` ս.թ. 

մարտի 15-ից մինչև ապրիլի 08-ը ներառյալ: 

2. ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ ԿՎ պետի պարտականությունների ժամանակավոր 

կատարումը հանձնարարել նույն վարչության պետի տեղակալ, փ/ծ 

փոխգնդապետ Վարդան Վարդանի Վարդանյանին: 

2. Հրամանը հայտարարել ըստ առնչության: 

Հիմք՝ փ/ծ գնդապետ Պ. Պողոսյանի զեկուցագիրը: 

        

 Ա.ՓԻԼՈՅԱՆ 

           



   Ձև 3                                                    

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ  

ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն    
 

  №_____ - Ա                                                              
 
         «_____»______________ 2021 թ.                                                                           
ք.Երևան                                                                           

 
ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
        Ղեկավարվելով «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության (այսուհետ` ՀՀ) օրենքի 55-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-րդ 

մասերի, ինչպես նաև ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 740-Լ 

որոշմամբ հաստատված Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 

(այսուհետ՝ ԱԻՆ) կանոնադրության 18-րդ կետի 21-րդ ենթակետի 

պահանջներով՝ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ    Ե Մ 

 

1. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար 

ծառայության (այսուհետ` ՓԾ) կադրերի վարչության (այսուհետ` ԿՎ)  պետ, 

փ/ծ գնդապետ Պարույր Պավելի Պողոսյանին հատկացնել 2020թ. հերթական 

արձակուրդի չօգտագործված 15 օրը` ս.թ. մարտի 15-ից մինչև մարտի 29-ը 

ներառյալ: 

2. ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ ԿՎ պետի վարչության պետի պարտականությունների 

ժամանակավոր կատարումը հանձնարարել նույն վարչության պետի 

տեղակալ, փ/ծ փոխգնդապետ Վարդան Վարդանի Վարդանյանին: 

2. Հրամանը հայտարարել ըստ առնչության: 

Հիմք՝ փ/ծ գնդապետ Պ. Պողոսյանի զեկուցագիրը: 

        

 Ա.ՓԻԼՈՅԱՆ 

           



   Ձև 3                                                    

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ  

ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն    
 

  №_____ - Ա                                                              
 
         «_____»______________ 2021 թ.                                                                           
ք.Երևան                                                                           

 
ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻՑ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
        Ղեկավարվելով ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 740-Լ 

որոշմամբ հաստատված Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 

(այսուհետ՝ ԱԻՆ) կանոնադրության 18-րդ կետի 21-րդ ենթակետի 

պահանջներով և հիմք ընդունելով ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության (այսուհետ՝ ԱԻՆ) փրկարար ծառայության (այսուհետ՝ ՓԾ) 

կադրերի վարչության (այսուհետ՝ ԿՎ) պետի Mulberry համակարգի 2021թ. 

մարտի 30-ի ելից N Ն/00.0/0000-2021 զեկուցագիրը՝ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ    Ե Մ 

 

1. ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ ԿՎ պետ, փ/ծ գնդապետ Պարույր Պավելի Պողոսյանին 

2021թ. մարտի   30-ից համարել ծառայության մեջ և անցած ծառայողական 

պարտականությունների կատարմանը: 

2. Հրամանը հայտարարել ըստ առնչության: 

 

 

        

 Ա.ՓԻԼՈՅԱՆ 

 

           

  

                                                                                                                                           



  Ձև 3 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ  

ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն    
 

  №_____ - Ա                                                              
 
         «_____»______________ 2021 թ.                                                                           
ք.Երևան                                                                           

 
ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
        Ղեկավարվելով «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության (այսուհետ` ՀՀ) օրենքի 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և ՀՀ 

վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 740-Լ որոշմամբ հաստատված 

Արտակարգ իրավիճակների նախարարության (այսուհետ՝ ԱԻՆ) 

կանոնադրության 18-րդ կետի 21-րդ ենթակետի պահանջներով՝ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ    Ե Մ 

 

     1. ՀՀ ԱԻՆ փրկարար ծառայության կադրերի վարչության պետ, փ/ծ 

գնդապետ Պարույր Պավելի Պողոսյանին հատկացնել ուսումնական 

արձակուրդ 4 օր ժամկետով՝ 2021 թվականի դեկտեմբերի 21-ից մինչև 24-ը 

ներառյալ: 

     2. Հրամանը հայտարարել ըստ առնչության:                                                         

       Հիմք՝ փ/ծ գնդապետ Պ․ Պողոսյանի զեկուցագիրը և Ճգնաժամային 

կառավարման պետական ակադեմիայի  տեղեկանքը: 

 

 

        

 Ա.ՓԻԼՈՅԱՆ 

 

                                                                                                                                             



Ձև 3 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ  

ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն    
 

  №_____ - Ա                                                              
 
         «_____»______________ 2021 թ.                                                                           
ք.Երևան                                                                           

 
ԵՐԵԽԱՅԻ ԽՆԱՄՔԻ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
        Ղեկավարվելով «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության (այսուհետ` ՀՀ) օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասի և ՀՀ 

վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 740-Լ որոշմամբ հաստատված 

Արտակարգ իրավիճակների նախարարության (այսուհետ՝ ԱԻՆ) 

կանոնադրության 18-րդ կետի 21-րդ ենթակետի պահանջներով՝ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ    Ե Մ 

   1. ՀՀ ԱԻՆ փրկարար ծառայության կադրերի վարչության ավագ 

հրահանգիչ, փ/ծ կապիտան Գայանե Գաբրիելի Գասպարյանին համարել 

երեխայի խնամքի արձակուրդում 2021 թվականի դեկտեմբերի 18-ից մինչև 

երեխայի մեկ տարին լրանալը՝ 2022 թվականի սեպտեմբերի 29-ը ներառյալ: 

   2.  Հրամանը հայտարարել ըստ առնչության: 

   Հիմք՝ փ/ծ կապիտան Գ․ Գասպարյանի զեկուցագիրը և ԲԱ սերիայի 

թիվ 000000 ծննդի մասին պետական վկայականը՝ տրված 30.09.2021 

թվականին: 

 

        

 Ա.ՓԻԼՈՅԱՆ 

 

 



                                                                                                                                            Ձև 3 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ  

ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն    
 

  №_____ - Ա                                                              
 
         «_____»______________ 2021 թ.                                                                           
ք.Երևան      
                                                                      

 
ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

 
        Ղեկավարվելով «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության (այսուհետ` ՀՀ) օրենքի 54-րդ հոդվածի և ՀՀ վարչապետի 

2018 թվականի հունիսի 11-ի N 740-Լ որոշմամբ հաստատված Արտակարգ 

իրավիճակների նախարարության (այսուհետ՝ ԱԻՆ) կանոնադրության 18-րդ 

կետի 21-րդ ենթակետի պահանջներով՝ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ    Ե Մ 

  

       1. ՀՀ ԱԻՆ փրկարար ծառայության կադրերի վարչության ավագ 

հրահանգիչ, փ/ծ կապիտան Գայանե Գաբրիելի Գասպարյանին համարել 

հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում՝ 2021 թվականի հունվարի 08-

ից մինչև մայիսի  26-ը ներառյալ: 

         2. Հրամանը հայտարարել ըստ առնչության: 

        Հիմք՝ փ/ծ կապիտան Գ․ Գասպարյանի զեկուցագիրը և AS սերիայի թիվ 

000000    թերթիկը՝ տրված 08.01.202 թվականին: 

        

 Ա.ՓԻԼՈՅԱՆ 

 

                                                                                                                                            



 Ձև 3 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ  

ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն    
 

  №_____ - Ա                                                              
 
         «_____»______________ 2021 թ.                                                                           
ք.Երևան   
    
                                                                      

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻՑ ՀԵՏ ԿԱՆՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

        Ղեկավարվելով «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության (այսուհետ` ՀՀ) օրենքի 55-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և ՀՀ 

վարչապետի 2018 թվականի հունիսի   11-ի N 740-Լ որոշմամբ հաստատված 

Արտակարգ իրավիճակների նախարարության (այսուհետ՝ ԱԻՆ) 

կանոնադրության 18-րդ կետի 21-րդ ենթակետի պահանջներով՝ 

                                                               Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ 

         1. Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դրությամբ 

պայմանավորված և ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով՝ ՀՀ ԱԻՆ 

փրկարար ծառայության կադրերի վարչության պետ, փ/ծ գնդապետ 

Պարույր Պավելի Պողոսյանին 2021 թվականի սեպտեմբերի 27-ից 

հերթական արձակուրդից համարել հետ կանչված:    

       2. փ/ծ գնդապետ Պարույր Պավելի Պողոսյանի 2021 թվականի 

արձակուրդի չօգտագործված 17 օրը տրամադրել 2021 թվականի 

ընթացքում:      

        3.  Հրամանը հայտարարել ըստ առնչության:   

 

                                                                        Ա.ՓԻԼՈՅԱՆ 

                                                                                                                                             

 

 



Ձև 3 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ  

ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն    
 

  №_____ - Ա                                                              
 
         «_____»______________ 2021 թ.                                                                           
ք.Երևան   
    
                                                                      

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻՑ ՀԵՏ ԿԱՆՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

        Ղեկավարվելով «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության (այսուհետ` ՀՀ) օրենքի 55-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և ՀՀ 

վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 740-Լ որոշմամբ հաստատված 

Արտակարգ իրավիճակների նախարարության (այսուհետ՝ ԱԻՆ) 

կանոնադրության 18-րդ կետի 21-րդ ենթակետի պահանջներով՝ 

                                                               Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ 

         1. Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դրությամբ 

պայմանավորված և ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով՝ ՀՀ ԱԻՆ 

փրկարար ծառայության կադրերի վարչության պետ, փ/ծ գնդապետ 

Պարույր Պավելի Պողոսյանին 2021 թվականի սեպտեմբերի 27-ից 

հերթական արձակուրդից համարել հետ կանչված:    

       2. փ/ծ գնդապետ Պարույր Պավելի Պողոսյանի 2021 թվականի 

արձակուրդի չօգտագործված 7 օրը տրամադրել 2022 թվականի առաջին 

կիսամյակի ընթացքում:      

        3.  Հրամանը հայտարարել ըստ առնչության:   

 

                                                                        Ա.ՓԻԼՈՅԱՆ 

                                                                                                                                            

 

 



 Ձև 3 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ  

ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն    
 

  №_____ - Ա                                                              
 
         «_____»______________ 2021 թ.                                                                           
ք.Երևան       
                                                                     

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

        Ղեկավարվելով «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 49-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի <<դ>> կետի և ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 

11-ի N 740-Լ որոշմամբ հաստատված Արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության (այսուհետ՝ ԱԻՆ) կանոնադրության 18-րդ կետի 21-րդ 

ենթակետի պահանջներով՝ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ    Ե Մ 

       1․ ՀՀ ԱԻՆ փրկարար ծառայության (այսուհետ` ՓԾ) կադրերի վարչության 

(այսուհետ` ԿՎ) պետ, փ/ծ գնդապետ Պարույր Պավելի Պողոսյանին համարել 

բուժման մեջ 2021թ. փետրվարի 21-ից: 

     2. ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ ԿՎ պետի պարտականությունների ժամանակավոր կատարումը հանձնարարել նույն վարչության պետի տեղակալ, փ/ծ փոխգնդապետ Վարդան Վարդանի Վարդանյանին: 

      3. Հրամանը հայտարարել ըստ առնչության: 

      Հիմք՝ ԱԻՆ ՓԾ բժշկական ապահովման վարչության 20.02.2021թ. թիվ 

00000 գրությունը և փ/ծ գնդապետ Պ. Պողոսյանի զեկուցագիրը: 

 

        

 Ա.ՓԻԼՈՅԱՆ 

 

                                                                                                                                            

 

 



 Ձև 3 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ  

ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն    
 

  №_____ - Ա                                                              
 
         «_____»______________ 2021 թ.                                                                           
ք.Երևան       
                                                                     

 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻՑ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
        Ղեկավարվելով ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 740-Լ 

որոշմամբ հաստատված Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 

(այսուհետ՝ ԱԻՆ) կանոնադրության 18-րդ կետի 21-րդ ենթակետի պահանջով՝  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ    Ե Մ 

 

       1․ ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ կադրերի վարչության (այսուհետ` ԿՎ)  պետ, փ/ծ գնդապետ 

Պարույր Պավելի Պողոսյանին ս․ թ․ մարտի 16-ից համարել ծառայության մեջ և 

անցած ծառայողական պարտականությունների կատարմանը: 

       2․ Հրամանը հայտարարել ըստ առնչության:       

     Հիմք՝ ԱԻՆ ՓԾ բժշկական ապահովման վարչության 15․03.2021թ. թիվ 

00000 գրությունը:  

 

            

Ա.ՓԻԼՈՅԱՆ 

 

 

 

 



Ծանոթություն․ Տնօրենի և ՓԾ տարածքային վարչությունների 

պետերի կողմից փրկարարական ծառայողներին սույն Կարգով 

նախատեսված արձակուրդների տրման մասին հրամաններն 

արձակվում են Ձև 3-ում սահմանված տեսքով` կոնկրետ 

իրավահարաբերությունով պայմանավորված՝ վերնագրում 

ամրագրելով արձակուրդի տեսակը, նախաբանում ամրագրելով 

«Փրկարար ծառայության մասին» և «Փրկարարական ծառայության 

կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ 

աշխատանքային օրենսգրքի դրույթներն ու այլ անհրաժեշտ հիմքերը` 

զեկուցագիրը, երեխայի ծննդյան վկայականը, բուժհաստատության 

տեղեկանքը կամ այլ անհրաժեշտ հիմքերը:   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


