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ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 14-րդ հոդվածի 12-րդ մասով` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
ծառայության խորհուրդը որոշում է. 

Սահմանել քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ 
անցկացնելու կարգը (հավելված): 

  
Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական ծառայության 
խորհրդի նախագահ Մ. Բադալյան 

  

 

Հավելված 
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 

2002 թ. հունիսի 13-ի N 17-Ն որոշման 

 

 
VII. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ 

(Վերնագիրը փոփ. 12.03.03 N 54-Ն, խմբ. 31.05.04 N 429-Ն) 
  
64. Մրցույթի արդյունքները հրապարակվում են մրցույթն անցկացնելուց հետո նույն օրը` 

անմիջապես: 
Մրցույթի արդյունքների հրապարակման մասին կազմվում է մրցույթի արդյունքների 

հրապարակման թերթիկ, որը կնքվում է Հանձնաժողովի կողմից: 
(64-րդ կետը խմբ. 12.03.03 N 54-Ն, փոփ., լրաց. 31.05.04 N 429-Ն) 
65. Մրցույթի արդյունքների հրապարակման թերթիկի մեջ նշվում են. 
ա) համապատասխան մարմնի անվանումը և քաղաքացիական ծառայության թափուր 

պաշտոնի անվանումը, որը զբաղեցնելու համար անցկացվել է մրցույթը. 
բ) մրցույթի անցկացման տարին, ամիսը, ամսաթիվը (ամսաթվերը) և վայրը, ինչպես նաև 

մրցույթի արդյունքների հրապարակման ամսաթիվը և ժամը. 
գ) մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակիցների ազգանունը, անունը, 

հայրանունը: 
(65-րդ կետը փոփ. 12.03.03 N 54-Ն, լրաց. 31.05.04 N 429-Ն) 
66. Սույն կարգի 56-րդ կետի 3-րդ և 63-րդ կետի 5-րդ պարբերություններում նախատեսված 

դեպքերում հրապարակման մեջ նշվում է մրցույթի արդյունքում հաղթող չճանաչվելու մասին: 
(66-րդ կետը փոփ. 12.03.03 N 54-Ն, լրաց. 31.05.04 N 429-Ն, փոփ. 12.10.10 N 811-Ն) 
661. Մրցույթի արդյունքները կարող են գրավոր բողոքարկվել մասնակցի (իր արդյունքների 

մասով) կամ Հանձնաժողովի անդամի կողմից: 
Սույն կետի առաջին պարբերությամբ նախատեսված գրավոր բողոքը (այսուհետ` գրավոր 

բողոք) քննության է առնում Խորհուրդը: 
Գրավոր բողոքը պետք է տրվի մրցույթի արդյունքները հրապարակվելուց հետո մեկ ժամվա 

ընթացքում` մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացնող 
աշխատակազմին, որն այն ստանալուց հետո առնվազն սույն կարգի 73-րդ կետի բ, ժբ, ժդ, ժդ.1, 
ժե, ժզ, ժէ, իա և իբ ենթակետերով նախատեսված փաստաթղթերի պատճենների և նյութերի հետ 
միասին անմիջապես ուղարկում է Խորհուրդ: 

Մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակազմը 
մրցույթի ավարտից մեկ ժամ հետո պարտավոր է տեսանելի ցուցանակի վրա հրապարակել 
գրավոր բողոքի առկայության կամ բացակայության մասին տեղեկություն: Գրավոր բողոքի 



առկայության դեպքում հրապարակման մեջ պարտադիր պետք է նշվի այն մասնակցի 
(մասնակիցների) անունը, ազգանունը և հայրանունը, ում մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ 
ներկայացվել է գրավոր բողոք: 

Գրավոր բողոքը Խորհուրդը քննության է առնում այն Խորհրդի աշխատակազմում 
մուտքագրվելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Գրավոր բողոքը քննության առնելիս և որոշում ընդունելիս Խորհրդի տվյալ նիստին 
(նիստերին) չի մասնակցում Խորհրդի այն անդամը, որը տվյալ մրցույթին մասնակցել է որպես 
Հանձնաժողովի անդամ: 

Գրավոր բողոքը քննության առնելիս Խորհուրդը, ըստ անհրաժեշտության, կարող է 
հրավիրել համապատասխան մասնագետ: 

Գրավոր բողոքը քննության առնելիս Խորհուրդն ուսումնասիրում է տվյալ մրցույթի 
հարցազրույցի փուլում մասնակցի կողմից տրված պատասխանը (պատասխանները) և 
Հանձնաժողովի անդամի (անդամների) կողմից տրված գնահատականը (գնահատականները), 
որոնք կարող են փոփոխվել Խորհրդի կողմից (իջեցվել կամ բարձրացվել):  

 Բողոքարկման արդյունքում Խորհուրդն ընդունում է հետևյալ որոշումներից մեկը. 
ա) մրցույթի արդյունքը կոնկրետ մասնակցի վերաբերյալ անփոփոխ թողնելու մասին. 
բ) մրցույթի կոնկրետ մասնակցին հաղթող ճանաչելու մասին. 
գ) մրցույթի կոնկրետ մասնակցին հաղթող չճանաչելու մասին. 
դ) մրցույթի հարցազրույցի փուլը կոնկրետ մասնակցի կողմից հաղթահարելու մասին. 
ե) մրցույթի հարցազրույցի փուլը կոնկրետ մասնակցի կողմից չհաղթահարելու մասին: 
Եթե բողոքի քննության արդյունքում Խորհրդի կողմից ընդունված որոշմանը համաձայն 

մրցույթի հաղթող ճանաչված մասնակիցների ցանկում տեղի է ունենում փոփոխություն, ապա 
Խորհուրդն ընդունում է համապատասխան որոշում: 

Սույն կետի իններորդ պարբերությամբ նախատեսված որոշումը (որոշումները) Խորհուրդը 
տեսանելի ցուցանակի վրա հրապարակում է ընդունելուց հետո` նույն օրը և անմիջապես 
ուղարկում տվյալ մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացնող 
աշխատակազմին: 

Սույն կետի իններորդ պարբերությամբ նախատեսված որոշումը (որոշումները) կարող է 
բողոքարկվել դատական կարգով: 

Գրավոր բողոքի քննության և ընդունված որոշման (որոշումների) հիման վրա Խորհուրդը 
կարող է իրավասու մարմիններին և պաշտոնատար անձանց ներկայացնել համապատասխան 
միջնորդություններ: 

(661 կետը լրաց. 31.05.04 N 429-Ն, փոփ., խմբ. 12.10.10 N 811-Ն) 
 


