
 
 Հավելված 

ՀՀ Նախագահի  
 2009թ. մայիսի   6   -ի    

                            ՆԿ-   68    -Ա  
կարգադրության 

Ցանկ 
ԵՀՔ ՀՀ-ԵՄ գործողությունների ծրագրի կատարումն ապահովող 2009-2011թթ. միջոցառումների  

 
N N N Գերակա խնդիրները և 

առաջնահերթ 
միջոցառումները 

Իրականացման ենթակա 
միջոցառումները 

Համապա-
տասխա-
նությունը 

ՀՀ 
կառավա- 
րության 
ծրագրին 

Ակնկալվող կոնկրետ արդյունքը Պատասխանատու 
մարմինը 

2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
37. Բ 14 ԵՄ անդամ պետությունների 

և ՀՀ քաղաքացիական 
ծառայության համակարգի 

պատասխանատու 
մարմինների միջև 

համագործակցության ցանցի 
ձևավորում: Շարունակել 

քաղաքացիական 
ծառայության համակարգի 

բարեփոխումը` բարելավելով 
դրա գործունեությունը՝ 
հատուկ ուշադրություն 
դարձնելով էթիկայի 

կանոնագրքի մշակմանը և 
ընդունմանը, պետական 

ծառայողների 
վերապատրաստմանը և 
վերաորակավորմանը, 

կառուպցիայի դեմ պայքարի 
և աշխատանքի ընդունման 

ընթացակարգերի 
բարելավմանը, շարունակել 
պետական կառավարման՝ 

ԵՄ անդամ պետությունների  
քաղաքացիական ծառայության 

համակարգի 
պատասխանատու 
մարմինների կողմից 
կազմակերպվող 
միջոցառումներին 

(կոն ֆերանսներ,  սեմինարներ, 
խորհրդակցություններ, 
վերապատրաստումներ) 

մասնակցություն, եվրոպական 
երկրների քաղաքացիական 
ծառայության համակարգի 
կազմակերպություններին 
անդամակցում, նրանց 

աշխատանքներին հայկական 
կողմի մասնակցություն, 

կոն ֆերանսների, 
սեմինարների, 

խորհրդակցությունների 
նյութերի, պարբերականների, 
ամփոփ վերլուծությունների 

ստացում և այլն:  

ԸՉ ԵՄ  
անդամ 

պետությունների  
և ՀՀ  

քաղաքացիական 
ծառայության 
համակարգի 

պատասխանատու 
մարմինների  

միջև 
համագործակցության 

ընդլայնում: 
Քաղաքացիական 
ծառայության 
համակարգի 

բարեփոխումների 
ծրագրի մշակում:  

ԵՄ  
անդամ պետությունների 

և ՀՀ  
քաղաքացիական 
ծառայության 
համակարգի 

պատասխանատու 
մարմինների  

միջև 
համագործակցության 
նոր մեխանիզմների և 

շրջանակների 
զարգացում: 

Քաղաքացիական 
ծառայության 
համակարգի 

բարեփոխումների 
ծրագրի հաստատում: 

 

ԵՄ  
անդամ պետությունների  

և ՀՀ  
քաղաքացիական 
ծառայության 
համակարգի 

պատասխանատու 
մարմինների  

միջև 
համագործակցության 

ցանցին լիիրավ 
մասնակցություն: 

 
Քաղաքացիական 
ծառայության 
համակարգի 

բարեփոխումների 
ծրագրի իրականացում: 

ՀՀ քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ, 

Միջգերատեսչական 
հանձնաժողով 



օրենքներով և իրավական 
նորմերով կարգավորվող 
միասնական համակարգի 

ստեղծմանն ուղղված 
ջանքերը: 

    Քաղաքացիական ծառայողների 
էթիկայի կանոնագրքի մշակում 

և ընդունում: 

ԸՉ ԵՄ անդամ 
պետություններում 

մշակված և ընդունված 
քաղաքացիական 

ծառայողների էթիկայի 
կանոնների 

ուսումնասիրում: 

ԵՄ անդամ պետութ-
յուններում մշակված և 

ընդունված 
քաղաքացիական 

ծառայողների էթիկայի 
կանոնների 

մշակում և ԵՄ անդամ 
պետությունների 
քաղաքացիական 

ծառայության համա-
կարգի պատաս-

խանատու 
մարմիններում փորձա-
գիտության իրակա-
նացում և ընդունում: 

ԵՄ  
անդամ 

պետություններում 
մշակված և ընդունված 

քաղաքացիական 
ծառայողների էթիկայի 

կանոններին 
համապատասխան 
վերապատրաստման 
ծրագրերի մշակում և 

իրականացում:  

ՀՀ քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ 

 

    Քաղաքացիական ծառայողների 
ուսուցման հայեցակարգի 
մշակում և ընդունում: 

ԸՉ ԵՄ անդամ պետութ-
յուններում մշակված և 
ընդունված քաղաքա-
ցիական ծառայողների 
ուսուցման հայեցակար-
գերի  և ռազմավարու-
թյունների ուսումնասի-

րում: 

Քաղաքացիական 
ծառայողների 

ուսուցման (վերապատ-
րաստման, որակա-

վորման բարձրացման, 
վերաորակավորման և 
այլն) հայեցակարգի 
մշակում և ընդունում: 

Քաղաքացիական 
ծառայողների ուսուցման 

(վերապատրաստման, 
որակավորման 
բարձրացման, 

վերաորակավորման և 
այլն) ռազմավարության 
մշակում և ընդունում: 

ՀՀ քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ 

    Քաղաքացիական ծառայության 
համակարգում աշխատանքի 
ընդունման (համակարգի 

համալրման)  մեխանիզմների և 
ընթացակարգերի բարելավում: 

ԸՉ ԵՄ  
անդամ 

պետություններում 
մշակված և ընդունված 

քաղաքացիական 
ծառայողների 
աշխատանքի 
ընդունման 

ընթացակարգերի 
ուսումնասիրություն: 

Ուսումնասիրության 
արդյունքում 

քաղաքացիական ծառա-
յության համակարգում 

աշխատանքի 
ընդունման ընթացա-

կարգերի օրենսդրական 
հենքի ստեղծում, 

ենթաօրենսդրական 
ակտերի մշակում և 

ընդունում: 

Քաղաքացիական 
ծառայության 
համակարգում 

աշխատանքի ընդունման 
ընթացակարգերի,  ԵՄ 

անդամ պետությունների 
փորձի հիման վրա 

անընդհատ 
կատարելագործում:  

ՀՀ քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ 

    Պետական կառավարման` 
օրենքներով և իրավական 
նորմերով կարգավորվող 

ԸՉ □Հանրային 
ծառայության մասին□ 
ՀՀ օրենքի լրամշակում: 

□Հանրային 
ծառայության մասին□ 

ՀՀ օրենքից բխող 

□Հանրային 
ծառայության մասին□ ՀՀ 

օրենքից բխող 

ՀՀ քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ 



միասնական համակարգի 
ստեղծմանն ուղղված 
միջոցառումների 
իրականացում: 

ենթաօրենսդրական 
ակտերի մշակում, ԵՄ 

անդամ պետությունների 
պատասխանատու 
մարմիններում 

փորձագիտության 
իրականացում: 

ենթաօրենսդրական 
ակտերի ընդունում: 

 


