03.06.2020թ.
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ
(ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 22-33.12-Մ2-12) ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿԱՍԵՑՎԱԾ ԱՐՏԱՔԻՆ
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ՎԵՐՍԿՍԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք

ընդունելով

Հայաստանի

Հանրապետության

տարածքային

կառավարման

և

ենթակառուցվածքների նախարարության գլխավոր քարտուղարի 2020 թվականի հունիսի 3-ի N 667-Ա
հրամանը՝

վերսկսվել

է

Հայաստանի

Հանրապետության

տարածքային

կառավարման

և

ենթակառուցվածքների նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն) ընդերքի վարչության
ընդերքաբանական փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.12-Մ2-12)
թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կասեցված մրցույթի գործընթացը:
Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2020 թվականի հունիսի 9-ին ժամը 11:00-ին, ՀՀ
տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում (հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան,
Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն N 3):
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2020 թվականի հունիսի 11-ին ժամը 11:00-ին, ՀՀ
տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում (հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան,
Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն N 3):
Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի <<Հարցարան>> ձևաչափով:
Թեստում
ընդգրկվող
մասնագիտական
գիտելիքների
առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

վերաբերյալ

թեստային

• Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 5,6,14,34,50,179,180,181,182,183,184,185,186,188,189
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102510
•

ՀՀ
ընդերքի
մասին
օրենսգիրք,
հոդվածներ՝
32,40,42,46,48,50,51,54,55
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140551

3,7,9,11,12,13,17,18,20.1,22,30,

• ՀՀ հարկային օրենսգիրք, հոդվածներ՝ 4, 8, 183, 184, 196, 198, 203
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140573
• «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք. հոդվածներ՝ 2 - 7, 9, 10, 14, 34, 35
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=131562
• «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք հոդվածներ՝ 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 30, 35, 50, 52
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=132720
• «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք հոդվածներ՝ 4, 10, 12, 17, 21, 23, 24, 37
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807

• Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան: Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար:
Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա. Վ. Դանիելյան: Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան: Երևան
2012
հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx
• <<Գրավոր խոսք>>, Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ
հրատարակչություն, Երևան 2012, էջեր՝ 70, 71, 73, 94-97, 104, 106-110, 114, 124126,134,137,142,147-148,198-201
հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf
Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված
են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և ՀՀ կառավարության պաշտոնական
ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված
ընդհանրական կոմպետենցիաներից մասնավորապես՝
• <<Հաշվետվությունների մշակում>> կոմպետենցիա,
հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf
• <<Խնդրի լուծում>> կոմպետենցիա, հղումը՝ https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf
Մրցույթի գործընթացը վերսկսելուց հետո նոր դիմումներ չեն ընդունվելու, քանի որ մրցույթը
կասեցնելու մասին իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ փաստաթղթերի ընդունման
վերջնաժամկետն ավարտված է եղել:
Լրացուցիչ

տեղեկությունների

համար

կարող

եք

զանգահարել

010-511-355

հեռախոսահամարին կամ նամակ ուղարկել n.kirakosyan@mta.gov.am էլեկտրոնային փոստին):

