
 
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆՈՒՄ ԱՌԿԱ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ 

 

 
 

 
 

 
1. Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 

98-1.5-Ղ4-1) 
 

2. Քաղաքաշինության վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 98-1.2-Ղ5-1) 
 

3. Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության հաշվապահական 
հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ (ծածկագիր՝ 98-1.1-Ղ5-3) 

 
4. Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի պետ      

(ծածկագիր՝ 98-1.2-Ղ5-2) 
 

5. Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապահպանության 
բաժնի պետ (ծածկագիր՝  98-1.3-Ղ5-2) 

 
6. Զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի պետ (ծածկագիր՝  98-3.8-Ղ4-1) 

 

23.10.2018թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝ մինչև 
նշված թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքով հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից 
զբաղեցնելը:  

 

 

 
7. Քարտուղարության վարչատնտեսական բաժնի պետ (ծածկագիր՝  98-2-Ղ5-2) 

 

 
8. Ամասիայի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության պետ՝ 

(ծածկագիր՝ 98-4.2-Ղ5-1) 
 

08.05.2019թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝ մինչև 
նշված թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքով հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից 
զբաղեցնելը:  

 

 
9. Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության 

բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝  98-1.3-Մ2-2) 
 

28.08.2018թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝ մինչև 
նշված թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքով հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից 
զբաղեցնելը:  

 
10. Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի գլխավոր 

մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.4-Մ2-3) 
 

11. Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի 
գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.4-Մ2-4) 

 

08.11.2018թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝  
մինչև նշված թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքով հաղթող ճանաչված մասնակցի 
կողմից զբաղեցնելը:  

 
 

 
12. Անձնակազմի կառավարման բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ՝                  

(ծածկագիր՝ 98-3.5-Մ2-1) 
 

 
13. Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի ավագ մասնագետ 

(ծածկագիր՝ 98-3.2-Մ4-1) 

 



28.08.2018թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝  
մինչև նշված թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքով հաղթող ճանաչված մասնակցի 
կողմից զբաղեցնելը:  

 
14. Քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների 

գործունեության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.2-Մ4-2) 
 

24.10.2019թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝  
մինչև նշված թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքով հաղթող ճանաչված մասնակցի 
կողմից զբաղեցնելը:  

 

 
 

15. Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների 
հարցերով վարչության տեղական ինքնակառավարման և համայնքային 
ծառայության հարցերի բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝  98-1.6-Մ4-2) 
 
 

16. Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների 
հարցերով վարչության տեղական ինքնակառավարման և համայնքային 
ծառայության հարցերի բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝  98-1.6-Մ4-3) 

 
28.08.2018թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝  
մինչև նշված թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքով հաղթող ճանաչված մասնակցի 
կողմից զբաղեցնելը:  

 

17. Անձնակազմի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝  98-3.5-Մ5-1) 
 

28.08.2018թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝  
մինչև նշված թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքով հաղթող ճանաչված մասնակցի 
կողմից զբաղեցնելը:  

 
18. Իրավաբանական բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝  98-3.1-Մ5-1)  

 

10.06.2019թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝  
մինչև նշված թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքով հաղթող ճանաչված մասնակցի 
կողմից զբաղեցնելը:  
 

19. Իրավաբանական բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-3.1-Մ5-2) 
 

10.06.2019թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝  
մինչև նշված թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքով հաղթող ճանաչված մասնակցի 
կողմից զբաղեցնելը:  

 

20. Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի   ավագ 
մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-3.4-Մ5-1) 
 

 
 

 

21. Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության 
բաժնի մասնագետ (ծածկագիր՝ 98-1.3-Մ6-1) 

      
28.08.2018թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝  
մինչև քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
նշված պաշտոնում նշանակում կատարելը: 

 
 

 
 

22. Արթիկի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության մասնագետ 
(ծածկագիր՝ 98-4.4-Մ6-1) 

 
 



03.09.2018թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝  
մինչև քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
նշված պաշտոնում նշանակում կատարելը: 
 
 

23. Արթիկի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության ավագ 
մասնագետ  (ծածկագիր՝ 98-4.4-Մ4-1) 

 
 

26.06.2019թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝  
մինչև նշված թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքով հաղթող ճանաչված մասնակցի 
կողմից զբաղեցնելը: 
 

24. Արթիկի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության մասնագետ  
(ծածկագիր՝ 98-4.4-Մ6-2) 

 
 

03.09.2018թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝  
մինչև քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
նշված պաշտոնում նշանակում կատարելը: 

 
25. Արթիկի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության մասնագետ  

(ծածկագիր՝ 98-4.4-Մ8-1) 

 
 

03.09.2018թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝  
մինչև քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
նշված պաշտոնում նշանակում կատարելը: 
 

 

26. Արթիկի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության մասնագետ  
(ծածկագիր՝ 98-4.4-Մ8-2) 

 
27.03.2018թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝  
մինչև մինչև քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով նշված պաշտոնում նշանակում կատարելը: 

 

27. Արթիկի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության մասնագետ  
(ծածկագիր՝ 98-4.4-Մ8-3) 

 
 

03.09.2018թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝  
մինչև մինչև քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով նշված պաշտոնում նշանակում կատարելը: 
 

28. Ախուրյանի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության մասնագետ  
(ծածկագիր՝ 98-4.1-Մ8-1) 

 
 

 

29. Ամասիայի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության մասնագետ՝  
(ծածկագիր՝ 98-4.2-Մ8-1) 

 
28.08.2018թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝  
մինչև մինչև քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով նշված պաշտոնում նշանակում կատարելը: 

 
30. Մարալիկի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության մասնագետ՝ 

(ծածկագիր՝ 98-4.5-Մ8-3) 

 



04.11.2013թ-ից զբաղեցված է, կնքվել է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր՝  
մինչև մինչև քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով նշված պաշտոնում նշանակում կատարելը: 
 

31. Աշոցքի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության մասնագետ՝ 
(ծածկագիր՝ 98-4.3-Մ8-1): 

 
 

 
 

 

  
 


