
ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏՈՒՄ ԹԱՓՈԻՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՀԱՄԱՐ 

ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ 

Ընդհանուր հարցեր 

«ՀՀ քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենք 

«ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում պետական ծառայության 

մասին» ՀՀ օրենք 

ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի 03.05.2018թ. 8-Լ հրաման 

Հարց 1. Քննչական կոմիտեի համակարգը 

Հարց 2. Քննչական կոմիտեի լիազորությունները 

Հարց 3. Քննչական կոմիտեի նախագահի լիազորությունները 

Հարց 4. Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալի լիազորությունները 

Հարց 5. Քննչական կոմիտեի ծառայողների կոչումները և դրանց շնորհումը 

Հարց 6. Քննչական կոմիտեի ծառայողի ծառայողական իրավունքները 

Հարց 7. Քննչական կոմիտեի ծառայողի ծառայողական 

պարտականությունները 

Հարց 8. Քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ կիրառվող 

խրախուսման միջոցները 

Հարց 9. Քննչական կոմիտեի ծառայողի նկատմամբ կիրառվող 

կարգապահական տույժերը 

Հարց 10. Քննչական կոմիտեի ծառայողի լիազորությունները կասեցնելը 

Հարց 11. Քննչական կոմիտեի ծառայողի լիազորությունների դադարումը 

Հարց 12. Քննչական կոմիտեի ծառայողին ավելի ցածր պաշտոնի 

փոխադրելը 



Հարց 13. Քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում պետական 

ծառայությունը 

Հարց 14. Պետական ծառայության պաշտոնի անձնագրի հասկացությունը 

Հարց 15. Քննչական կոմիտեի դեպարտամենտը, դեպարտամենտի 

լիազորությունները 

Հարց 16. Պետական ծառայության հիմնական սկզբունքները 

Հարց 17. Պետական ծառայության պաշտոնները 

Հարց 18. Պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք ունեցող 

անձինք 

Հարց 19. Պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք 

չունեցող անձինք 

Հարց 20. Պետական ծառայության պաշտոնի նշանակումը և ազատումը 

Հարց 21. Քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում պետական ծառայության 

ստաժը 

Հարց 22. Պետական ծառայողի հիմնական իրավունքները 

Հարց 23. Պետական ծառայողի հիմնական պարտականությունները 

Հարց 24. Պետական ծառայողի նկատմամբ կիրառվող 

սահմանափակումները 

Հարց 25. Պետական ծառայողին հանձնարարականներ տալու 

սահմանափակումները 

Հարց 26. Պետական ծառայողի նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքի 

տեսակները 

Հարց 27. Պետական ծառայողի նկատմամբ կիրառվող կարգապահական 

տույժերը 



Հարց 28. Պետական ծառայողի սոցիալական երաշխիքները 

Հարց 29. Պետական ծառայողին պաշտոնից ազատելու հիմքերը 

Հարց 30. Պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն 

տարիքը 

Հարց 31. ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի գործառույթները 

Հարց 32. ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի հիմնական նպատակը 

Հարց 33. ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի կառավարումը և 

ղեկավարումը 

Հարց 34. ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի կառուցվածքը 

Հարց 35. ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի տարածքային 

ստորաբաժանումները 

ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի Երևան քաղաքի քննչական 

վարչության «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի տարածքում 

կատարված հանցագործությունների քննության բաժնի տարածքային 

բաժնի իրավասություններին վերաբերվող հարցեր 

ՀՀ ՔԿ նախագահի 11.11.15. թիվ 115-Լ հրաման. 

Հարց 1. ՀՀ քննչական կոմիտեի գործավարության կարգով որ 

հարաբերություններն են սահմանվում. 

Հարց 2. Որոնք են ընդհանուր բաժնի գործառույթները. 

Հարց 3. Ինչպես է իրականացվում գործավարության գրքերի կազմումը. 

Հարց 4. Ինչ է դասիչը և ինչ նպատակով է այն տրվում. 

Հարց 5. Որն է փաստաթղթի ընդունումը և որոնք են համարվում 

պաշտոնական և ոչ պաշտոնական եղանակով ընդունված փաստաթղթեր. 



Հարց 6. Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության Մալբըրի (Mulberry) 

համակարգի հասկացությունը և գործածումը ՀՀ քննչական կոմիտեում. 

Հարց 7. Դեպարտամենտի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից 

օտար լեզվով (բացառությամբ ռուսերենի) ստացված փաստաթղթի 

շրջանառությունը ինչպես է իրականացվում. 

Հարց 8. Թղթակցությամբ ստացված որ փաստաթղթերը չեն ընդունվում և 

չեն գրանցվում. 

Հարց 9. Ինչպես է հաշվարկվում փաստաթղթերի քննարկման և կատարման 

ժամկետը, ինչ կարգով են տեղադրվում «հաստատում և 

«համաձայնություն պահանջվող վավերատարրերը. 

Հարց 10. Ում կողմից է սահմանվում Կոմիտեում և Դեպարտամենտում 

պարտադիր վերահսկողության վերցվող փաստաթղթերի ցանկը: Ով է 

հսկողություն իրականացնում փաստաթղթի կատարման նկատմամբ, 

պարտադիր վերահսկողության վերցված փաստաթղթերի ժամկետների 

կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող սուբյեկտները. 

Հարց 11. Ինչ կարգով է դրվում ստորագրությունը փաստաթղթի վրա 

(ձևաթղթի և ոչ ձևաթղթի վրա). 

Հարց 12. Որոնք են համարվում փաստաթղթի տեքստի ճիշտ լուսանցքներ, 

փաստաթղթի ամսաթիվը. 

Հարց 13. Ինչպես է կատարվում մի քանի հասցեատերերի ուղարկվող 

փաստաթղթերի ելքագրումը: ՀՀ-ում կատարվող ելքագրումների և 

միջազգային ելքագրումների տարբերությունը. 

Հարց 14. Կարգագրերը և դրանց անվանակարգի կազմումը. 

Հարց 15. Գրանցման համար ընդունված որ ծրարները ենթակա չեն բացման 

և ինչպես է իրականացվում դրանց շրջանառությունը, ծրարում սխալմամբ 

դրված փաստաթղթի ուղարկման կարգը: Ծրարը փաստաթղթին կցելու 

դեպքերը: 

 


