
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե)  

հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնը   
զբաղեցնելու մասին    

 

         1. Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության 
տվյալների բանկերի մշակման և ծրագրավորման  բաժնի մասնագետ (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ6-
2) 

 
 Հիմնական գործառույթները. 
 

1. Մասնակցում է ծրագրային համակարգերի ստեղծման, մշակման, զարգացման, ներդրման 
և արդիականացման աշխատաքներին. 

2. Կատարում  է ռեսպոնդենտների համար նախատեսված վիճակագրական հաշվետվական 
ձևերի էլեկտրոնային տարբերակների ստեղծման և լրամշակման աշխատանքներ, 
օժանդակում դրանց իրականացմանը. 

3. Ցուցաբերում է օժանդակություն կառուցվածքային ստորաբաժանումներին՝ ծրագրային 
համակարգերի շահագործման ընթացքում ի հայտ եկած տարբեր խնդիրների դեպքում. 

4. Նախապատրաստում և կազմում է  գրություններ, իր լիազորությունների շրջանակում, նաև 
աջակցում այլ պաշտոնական փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներին. 

5. Իրականացնում է տեխնիկական հարցերով աջակցություն Կոմիտեի կառուցվածքային 
ստորչաբաժանումներին,  անհրաժեշտության դեպքում՝ մասնագիտական 
խորհրդատվություն. 

  
         Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝  

 

1) բարձրագույն կրթություն,  

2) <<Պաշտոնական վիճակագրության մասին>>,  <<Հանրային ծառայության մասին>>,   

<< Քաղաքացիական ծառայության մասին>>, ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հուլիսի 11-ի <<ՀՀ 

վիճակագրական կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> թիվ 741-Լ որոշման, և 

իրավական այլ ակտերի իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում 

կողմնորոշվելու ունակություն. 

 3)  համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն. 

           4) պաշտոնի անձնագրով սահմանված կոմպետենցիաների տիրապետում: 

 

  



• Նշված ժամանակավոր  թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու ժամկետը սահմանվում է  

մինչև օրենքով սահմանված կարգով ժամանակավոր թափուր պաշտոնի հիմքի վերացումը.  

• Աշխատավարձը՝ 111115 (մեկ հարյուր տասնմեկ հազար հարյուր տասնհինգ)  ՀՀ դրամ: 

_____________________---------------------------------------------------- 
 

    Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը. 
• դիմում՝ Կոմիտեի Գլխավոր քարտուղարի անունով (դիմումի ձևը կցվում է), 
• տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային 

ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների 
բավարարումն հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), 
աշխատանքային գրքույկի(վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել 
տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները՝ բնօրինակների հետ միասին, 

• արական սեռի անձիք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր 
զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, 
կամ համապատասխան տեղեկանք, 

• մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափսի. 
• անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը: 

_________________________________________________________________________________ 
 
* ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի   

միջոցով: 

 * Փաստաթղթերն ընդունվում են վերոնշյալ օրերին՝    ժամը 9:30-ից    մինչև  12:30-ը: 

*  Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն ՝  16.03.2021թ.. 

* Հասցե՝ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3.  hեռ.011/52-44-97, էլ.փոստ`  

staffdivision@armstat.am. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Հայաստանի Հանրապետության  վիճակագրական կոմիտեի 
գլխավոր  քարտուղար պարոն Ա.Հայրապետյանին 

 
 

............................................................................................. ից 

 
........................................................................................ 
 
........................................................................................ 

 
........................................................................................ 
      
........................................................................................ 

 
 Ծնված` 
........................................................................................ 

 

ԴԻՄՈՒՄ 

Ծանոթանալով Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից 
հրապարակված հայտարարությանը` խնդրում եմ Ձեզ ժամկետային աշխատանքային 
պայմանագրով  նշանակել  ինձ  Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  
.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում: 
Հայտնում եմ, որ. 

1. Համակարգչային և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու 
ունակություն 

¹ÇÙáÕÇ ³ÝáõÝ Ñ³Ûñ³ÝáõÝ ³½·³ÝáõÝÁ 
 
 
 ¹ÇÙáÕÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³ëó»Ý 
 
 
 

 
/Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ã³÷áõñ å³ßïáÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, Í³ÍÏ³·ÇñÁ/ 

 

¹ÇÙáÕÇ Ñ»é. (³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ, µÝ³Ï., µçç.) 
 

³ÝÓÝ³·ñÇ ë»ñÇ³Ý, Ñ³Ù³ñÁ, »ñµ ¨ áõÙ ÏáÕÙÇó ¿ ïñí»É 
 

ûñÁ, ³ÙÇëÁ, ï³ñÇÝ, í³ÛñÁ 



.................................................................................................................................................... 

2. Տիրապետում եմ համակարգչային ծրագրերին (Վիդոուզ, Վոռդ, Էքսել, Աքսես և այլն).   

..................................................................................................................................... 

3. Դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ    

…..........................................………………………………………………………………………………… 

4. ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված 
հիվանդություններից որևէ մեկով  

..................................................................................................................................... 

5. Այլ վճարովի աշխատանք (բացի գիտական, մանկավարժական, ստեղծագործական և 
ընտրական հանձնաժողովի անդամի կարգավիճակից բխող աշխատանքից) 

..................................................................................................................................... 

 
6.Անձամբ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ   

..................................................................................................................................... 

 
7.Անմիջական ենթակայության կամ վերահսկողության տակ մերձավոր  ազ•ակցական 
կամ   խնամիական կապերի (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող) մեջ   

..................................................................................................................................... 

 
 Նախազգուշացված եմ՝ կեղծ տվյալներ և փաստաթղթեր ներկայացնելու համար, 
ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակվելու դեպքում զբաղեցրած պաշտոնից 
ազատվելու և սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկվելու մասին: 

 
Դիմող `   ..............................                      ………………………………………..……...…              
 

 
                                                                     «.........» ...........................2021թ. 

/ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ/ 

/ ï³é³åáõÙ »Ù, ã»Ù ï³é³åáõÙ/ 
 

/×³Ý³ãí³Í »Ù, ×³Ý³ãí³Í ã»Ù/ 

/իրականանացնում եմ, չեմ իրականացնում/ 

/ ½µ³ÕíáõÙ »Ù , ã»Ù ½µ³ÕíáõÙ/ 
 

/ ·ïÝíáõÙ »Ù , ã»Ù  ·ïÝíáõÙ/ 
 

/³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ/ 

/ունեմ, չունեմ/ 


