
ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏՈՒՄ ԹԱՓՈԻՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՀԱՄԱՐ 

ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՓԱԿ ՄՐՑՈՒՅԹԻ 

 

Ընդհանուր հարցեր «ՀՀ քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենք  

«ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում պետական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք ՀՀ  

կառավարության 25.09.14. թիվ 1077-Ա որոշում 

 

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 գնումների բաժնի իրավասություններին 

վերաբերվող հարցեր 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենք, 

ՀՀ կառավարության 10.02.11.թիվ 168-Ն 

ՀՀ կառավարության 05.12.13. թիվ 1370–Ն որոշում 

Հարց 1. Ինչ է կարգավորում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը 

Հարց 2. Ովքեր են գնման գործընթացի պատասխանատուները 

Հարց 3. Որն է գնման գործընթացի ամբողջականությունը 

Հարց 4. Որ անձինք չունեն իրավունք գնումների ընթացակարգերին մասնակցելու 

Հարց 5. Որպես գնման գործընթացի պատասխանատու, որոնք են գնումները համակարգողի 

գործառույթները 

Հարց 7. Ինչ գործառույթներ է իրականացնում գնահատող հանձնաժողովը 

Հարց 8. Գնահատող հանձնաժողովը, կազմավորումից հետո առաջին նիստի արդյունքում, 

գնման հայտի հիման վրա, ինչ է հաստատում 

Հարց 9. Շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ժամանակ, գնումների 

հայտարարության և հրավերի հրապարակումից հետո ինչ գործողություններ է 

իրականացնում և ինչ փաստաթղթեր է ներկայացնում գնման գործընթացին մասնակցություն 

ունեցող անձը 

Հարց 10. Ինչ գործառույթներ է իրականացնում գնումների աջակցման կենտրոնը 

Հարց 11. Որոնք են գնում կատարելու ընթացակարգերը: 

Հարց 12. Ինչ է իր մեջ ներառում մասնակցի կողմից ներկայացրած հայտը 

Հարց 13. Երբ է գնման ընթացակարգը հայտարարվում չկայացած 

Հարց 14. Որ դեպքում է պատվիրատուն պայմանագրում կատարված փոփոխության և դրա 

մասին հայտարարությունը հրապարակում www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային 

կայքում 

 

Հարց 15. Որ դեպքերում է բողոքարկման խորհրդի անդամի լիազորությունները 

դադարեցվում 


