
               ՀՀ  վիճակագրական կոմիտեի 

 գլխավոր քարտուղարի 29.08.2018թ. 

 N 355-Ա հրաման 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ  

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ  

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածով, Հայաստանի Հանրապետության առաջին 

փոխվարչապետի 2018 թվականի հուլիսի 31-ի թիվ  29-Ն որոշման Հավելվածով  հաստատված  

Կարգի 4-րդ և 7-րդ կետերով   և  հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 

աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավարի 2018 թվականի 

օգոստոսի 27-ի թիվ 27249-18 գրությամբ ներկայացված  համաձայնությունը՝  քաղաքացիական  

ծառայության պաշտոնների անվանացանկը հաստատելու համար 

 

Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Յ  ՈՒ  Մ       Ե  Մ 

 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը. 

 

1.1. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ    ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ  ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 

1-ԻՆ  ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ 

1.Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար 

 

1.2.ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 

2-ՐԴ  ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ 

1.Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի գլխավոր  քարտուղարի 

տեղակալ  



                            2.1.  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ              

1-ԻՆ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ 

1. Հայաստանի Հանապետության վիճակագրական կոմիտեի տեղեկատվական 

ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ 

2. Հայաստանի Հանապետության վիճակագրական կոմիտեի ներքին աուդիտի 

վարչության պետ 

3. Հայաստանի Հանապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության  պետ 

4. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արագածոտնի 

մարզային  գործակալության  պետ 

5. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արարատի մարզային  

գործակալության պետ 

6. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արմավիրի  մարզային  

գործակալության պետ 

7. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Գեղարքունիքի  

մարզային  գործակալության պետ 

8. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Լոռու  մարզային  

գործակալության պետ 

9. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Կոտայքի մարզային  

գործակալության պետ 

10. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային  

գործակալության պետ 

11. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Սյունիքի  մարզային  

գործակալության պետ 

12. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Վայոց ձորի  

մարզային  գործակալության պետ 

13. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Տավուշի մարզային  

գործակալության պետ 

 

2.2. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ                                                

2-ՐԴ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ 



1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տեղեկատվական 

ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի  պետ 

2. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տեղեկատվական 

ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տվյալների բանկերի մշակման 

և ծրագրավորման  բաժնի  պետ 

3. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տեղեկատվական 

ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման  բաժնի  պետ 

4. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տնային 

տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի  պետ 

5. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության  բաժնի  պետ 

6. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի աշխատանքի 

վիճակագրության  բաժնի  պետ 

7. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի  պետ 

8. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  գների 

վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի  պետ 

9. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների և ազգային հաշիվների  բաժնի  պետ 

10. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  վճարային հաշվեկշռի 

և արտաքին առևտրի վիճակագրության  բաժնի  պետ 

11. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  ֆինանսների 

վիճակագրության բաժնի  պետ 

12. Հայաստանի Հանապետության վիճակագրական կոմիտեի արդյունաբերության և 

էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի  պետ 

13. Հայաստանի Հանապետության վիճակագրական կոմիտեի  շինարարության 

վիճակագրության  բաժնի  պետ 

14. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի գյուղատնտեսության 

վիճակագրության բաժնի  պետ 



15. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տրանսպորտի և կապի 

վիճակագրության  բաժնի  պետ 

16. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  առևտրի և այլ 

ծառայությունների վիճակագրության բաժնի  պետ 

17. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  բիզնես ռեգիստրի, 

ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի  պետ 

18. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  պարենային 

ապահովության վիճակագրության բաժնի  պետ 

19. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  միջազգային 

վիճակագրական համագործակցության բաժնի  պետ 

20. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի վիճակագրական 

տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի  պետ 

21. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի   իրավաբանական 

բաժնի  պետ 

22. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  

տպագրակազմարարական և պատճենահանման աշխատանքների բաժնի  պետ 

23. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի որակի կառավարման 

բաժնի  պետ 

24. Հայաստանի Հանապետության վիճակագրական կոմիտեի   հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի  պետ-գլխավոր հաշվապահ 

25. Հայաստանի Հանապետության վիճակագրական կոմիտեի 

ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի  պետ 

26. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի գնումների 

գործընթացի կազմակերպման և տնտեսական բաժնի  պետ 

27. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի անձնակազմի 

կառավարման բաժնի  պետ 

28. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի առաջին բաժնի  պետ 

29. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  ընդհանուր բաժնի  

պետ 

30. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  Երևան քաղաքի 

գործակալության պետի տեղակալ 

 



2.3. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ                                                      

3-ՐԴ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ 

 

1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տեղեկատվական 

ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի  գլխավոր մասնագետ  

2. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տեղեկատվական 

ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տվյալների բանկերի մշակման 

և ծրագրավորման  բաժնի  գլխավոր մասնագետ  

3. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տեղեկատվական 

ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման  բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

4. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի ներքին աուդիտի 

վարչության գլխավոր մասնագետ 

5. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի ներքին աուդիտի 

վարչության գլխավոր մասնագետ 

6. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության աշխատանքի և սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի պետ 

7. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության արդյունաբերության, տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի պետ 

8. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության շինարարության և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության 

վիճակագրության բաժնի պետ 

9. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության առևտրի և գների  վիճակագրության բաժնի պետ 

10. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության ամփոփ և տարածքային  վիճակագրության բաժնի պետ 

11. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արագածոտնի 

մարզային գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի պետ 

12. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արարատի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի պետ 



13. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արմավիրի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի պետ 

14. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Գեղարքունիքի 

մարզային գործակալության ամփոփ վիճակագրության բաժնի պետ 

15. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Գեղարքունիքի 

մարզային գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի պետ 

16. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Լոռու մարզային 

գործակալության ամփոփ վիճակագրության բաժնի պետ 

17. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Լոռու մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի պետ 

18. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Կոտայքի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի պետ 

19. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային 

գործակալության ամփոփ վիճակագրության բաժնի պետ 

20. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի պետ 

21. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Սյունիքի մարզային 

գործակալության ամփոփ վիճակագրության բաժնի պետ 

22. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Սյունիքի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի պետ 

23. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Վայոց ձորի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի պետ 

24. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Տավուշի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի պետ 

 

3.1. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ                                                    

1-ԻՆ  ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ 

 

1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տնային 

տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

2. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության  բաժնի  գլխավոր մասնագետ  



3. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության  բաժնի  գլխավոր մասնագետ  

4. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի աշխատանքի 

վիճակագրության  բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

5. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի աշխատանքի 

վիճակագրության  բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

6. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

7. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի գների 

վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի  գլխավոր մասնագետ  

8. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  գների 

վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի  գլխավոր մասնագետ  

9. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների և ազգային հաշիվների  բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

10. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների և ազգային հաշիվների  բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

11. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  վճարային հաշվեկշռի 

և արտաքին առևտրի վիճակագրության  բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

12. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  վճարային հաշվեկշռի 

և արտաքին առևտրի վիճակագրության  բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

13. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  ֆինանսների 

վիճակագրության բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

14. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի արդյունաբերության և 

էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

15. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի արդյունաբերության և 

էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

16. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի արդյունաբերության և 

էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

17. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  շինարարության 

վիճակագրության  բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

18. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  շինարարության 

վիճակագրության  բաժնի  գլխավոր մասնագետ 



19. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  գյուղատնտեսության 

վիճակագրության բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

20. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  գյուղատնտեսության 

վիճակագրության բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

21. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տրանսպորտի և կապի 

վիճակագրության  բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

22. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տրանսպորտի և կապի 

վիճակագրության  բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

23. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի առևտրի և այլ 

ծառայությունների վիճակագրության բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

24. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  առևտրի և այլ 

ծառայությունների վիճակագրության բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

25. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի բիզնես ռեգիստրի, 

ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

26. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  բիզնես ռեգիստրի, 

ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

27. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի բիզնես ռեգիստրի, 

ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

28. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի պարենային 

ապահովության վիճակագրության բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

29. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  միջազգային 

վիճակագրական համագործակցության բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

30. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի վիճակագրական 

տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի  գլխավոր 

մասնագետ 

31. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի վիճակագրական 

տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի  գլխավոր 

մասնագետ 

32. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի վիճակագրական 

տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի  գլխավոր 

մասնագետ 



33. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  իրավաբանական 

բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

34. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի որակի կառավարման 

բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

35. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի  գլխավոր մասնագետ  

36. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի  գլխավոր մասնագետ  

37. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի  գլխավոր մասնագետ  

38. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի 

ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

39. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի գնումների 

գործընթացի կազմակերպման և տնտեսական բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

40. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի գնումների 

գործընթացի կազմակերպման և տնտեսական բաժնի  գլխավոր մասնագետ 

41. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի անձնակազմի 

կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

42. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության աշխատանքի և սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի գլխավոր 

մասնագետ  

43. Հայաստանի Հանապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության աշխատանքի և սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի գլխավոր 

մասնագետ  

44. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության արդյունաբերության, տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

45. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության արդյունաբերության, տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 



46. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության արդյունաբերության, տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

47. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության շինարարության և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության 

վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

48. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության շինարարության և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության 

վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

49. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության առևտրի և գների  վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

50. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության առևտրի և գների  վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

51. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության ամփոփ և տարածքային  վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

52. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության ամփոփ և տարածքային  վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

53. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արագածոտնի 

մարզային գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր 

մասնագետ 

54. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արագածոտնի 

մարզային գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր 

մասնագետ 

55. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արարատի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

56. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արարատի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

57. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արարատի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

58. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արմավիրի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 



59. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արմավիրի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

60. Հայաստանի Հանապետության վիճակագրական կոմիտեի Գեղարքունիքի 

մարզային գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

61. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Գեղարքունիքի 

մարզային գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

62. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Գեղարքունիքի 

մարզային գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

63. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Գեղարքունիքի 

մարզային գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

64. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Լոռու մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

65. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Լոռու մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

66. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Լոռու մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

67. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Լոռու մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

68. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Կոտայքի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

69. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Կոտայքի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

70. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Կոտայքի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

71. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

72. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

73. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

74. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 



75. Հայաստանի Հանապետության վիճակագրական կոմիտեի Սյունիքի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

76. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Սյունիքի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

77. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Սյունիքի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

78. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Վայոց ձորի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

79. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Վայոց ձորի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

80. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Տավուշի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

81. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Տավուշի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

82. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Տավուշի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

83. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Տավուշի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 

 

3.3. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ                                                   

3-ՐԴ  ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ 

1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տնային 

տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի  առաջատար  մասնագետ 

2. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության  բաժնի  առաջատար մասնագետ  

3. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի աշխատանքի 

վիճակագրության  բաժնի  առաջատար մասնագետ 

4. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի  առաջատար  մասնագետ 

5. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի գների 

վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի  առաջատար մասնագետ  



6. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների և ազգային հաշիվների  բաժնի  առաջատար մասնագետ 

7. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  վճարային հաշվեկշռի 

և արտաքին առևտրի վիճակագրության  բաժնի  առաջատար մասնագետ 

8. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  ֆինանսների 

վիճակագրության բաժնի  առաջատար  մասնագետ 

9. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  ֆինանսների 

վիճակագրության բաժնի  առաջատար  մասնագետ 

10. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի արդյունաբերության և 

էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի  առաջատար  մասնագետ 

11. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի արդյունաբերության և 

էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի  առաջատար մասնագետ 

12. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  շինարարության 

վիճակագրության  բաժնի  առաջատար  մասնագետ 

13. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի գյուղատնտեսության 

վիճակագրության բաժնի  առաջատար  մասնագետ 

14. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  տրանսպորտի և 

կապի վիճակագրության  բաժնի  առաջատար մասնագետ 

15. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի առևտրի և այլ 

ծառայությունների վիճակագրության բաժնի  առաջատար մասնագետ 

16. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի բիզնես ռեգիստրի, 

ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի  առաջատար մասնագետ 

17. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի բիզնես ռեգիստրի, 

ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի  առաջատար  մասնագետ 

18. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  պարենային 

ապահովության վիճակագրության բաժնի  առաջատար  մասնագետ 

19. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի միջազգային 

վիճակագրական համագործակցության բաժնի  առաջատար մասնագետ 

20. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի վիճակագրական 

տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի  առաջատար 

մասնագետ 



21. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի վիճակագրական 

տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի  առաջատար  

մասնագետ 

22. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի վիճակագրական 

տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի  առաջատար  

մասնագետ 

23. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  իրավաբանական 

բաժնի  առաջատար  մասնագետ 

24. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի  առաջատար  մասնագետ  

25. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի  առաջատար մասնագետ  

26. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի  առաջատար  մասնագետ  

27. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  

ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի  առաջատար  մասնագետ 

28. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  գնումների 

գործընթացի կազմակերպման և տնտեսական բաժնի  առաջատար  մասնագետ 

29. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի գնումների 

գործընթացի կազմակերպման և տնտեսական բաժնի  առաջատար  մասնագետ 

30. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  անձնակազմի 

կառավարման բաժնի առաջատար  մասնագետ 

31. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի անձնակազմի 

կառավարման բաժնի առաջատար  մասնագետ 

32. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  ընդհանուր  բաժնի 

առաջատար  մասնագետ 

33. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության աշխատանքի և սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի 

առաջատար մասնագետ  

34. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության շինարարության և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության 

վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ 



35. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության առևտրի և գների  վիճակագրության բաժնի առաջատար  մասնագետ 

36. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության ամփոփ և տարածքային  վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ 

37. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արագածոտնի 

մարզային գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջատար 

մասնագետ 

38. Հայաստանի Հանապետության վիճակագրական կոմիտեի Արագածոտնի 

մարզային գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջատար 

մասնագետ 

39. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արարատի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջատար  մասնագետ 

40. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արարատի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջատար  մասնագետ 

41. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արմավիրի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջատար  մասնագետ 

42. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արմավիրի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջատար  մասնագետ 

43. Հայաստանի Հանապետության վիճակագրական կոմիտեի Գեղարքունիքի 

մարզային գործակալության ամփոփ  վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ 

44. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Գեղարքունիքի 

մարզային գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջատար  

մասնագետ 

45. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Լոռու մարզային 

գործակալության ամփոփ  վիճակագրության բաժնի առաջատար  մասնագետ 

46. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Լոռու մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջատար  մասնագետ 

47. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Կոտայքի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ 

48. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային 

գործակալության ամփոփ  վիճակագրության բաժնի առաջատար  մասնագետ 



49. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջատար  մասնագետ 

50. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Սյունիքի մարզային 

գործակալության ամփոփ վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ 

51. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Սյունիքի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ 

52. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Վայոց ձորի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ 

53. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Վայոց ձորի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջատար  մասնագետ 

54. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Տավուշի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ 

55. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Տավուշի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջատար  մասնագետ 

 

4.1. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՐՏՍԵՐ  ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ                                                       

1-ԻՆ  ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ 

1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տեղեկատվական 

ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի  առաջին կարգի մասնագետ 

2. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տեղեկատվական 

ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տվյալների բանկերի մշակման 

և ծրագրավորման  բաժնի  առաջին կարգի մասնագետ 

3. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տեղեկատվական 

ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տվյալների բանկերի մշակման 

և ծրագրավորման  բաժնի  առաջին կարգի մասնագետ 

4. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տեղեկատվական 

ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման  բաժնի  առաջին կարգի մասնագետ 

 

4.2. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՐՏՍԵՐ  ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ                                                          

2-ՐԴ  ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ 



1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տնային 

տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի  առաջին  կարգի   մասնագետ 

2. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության  բաժնի  առաջին  կարգի   մասնագետ  

3. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության  բաժնի  առաջին  կարգի   մասնագետ  

4. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի աշխատանքի 

վիճակագրության  բաժնի  առաջին կարգի մասնագետ 

5. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի աշխատանքի 

վիճակագրության  բաժնի  առաջին կարգի մասնագետ 

6. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի աշխատանքի 

վիճակագրության  բաժնի  առաջին կարգի մասնագետ 

7. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի  առաջին կարգի  մասնագետ 

8. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի գների 

վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի  առաջին կարգի  մասնագետ  

9. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի գների 

վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի  առաջին կարգի  մասնագետ  

10. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների և ազգային հաշիվների  բաժնի  առաջին կարգի  մասնագետ 

11. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների և ազգային հաշիվների  բաժնի  առաջին կարգի  մասնագետ 

12. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի վճարային հաշվեկշռի 

և արտաքին առևտրի վիճակագրության  բաժնի  առաջին կարգի մասնագետ 

13. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  ֆինանսների 

վիճակագրության բաժնի  առաջին կարգի  մասնագետ 

14. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  ֆինանսների 

վիճակագրության բաժնի  առաջին կարգի  մասնագետ 

15. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի արդյունաբերության և 

էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի  առաջին կարգի  մասնագետ 

16. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի   շինարարության 

վիճակագրության  բաժնի  առաջին կարգի   մասնագետ 



17. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի գյուղատնտեսության 

վիճակագրության բաժնի  առաջին կարգի   մասնագետ 

18. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տրանսպորտի և կապի 

վիճակագրության  բաժնի  առաջին կարգի  մասնագետ 

19. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի առևտրի և այլ 

ծառայությունների վիճակագրության բաժնի  առաջին կարգի  մասնագետ 

20. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  առևտրի և այլ 

ծառայությունների վիճակագրության բաժնի  առաջին կարգի  մասնագետ 

21. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  բիզնես ռեգիստրի, 

ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի  առաջին կարգի  մասնագետ 

22. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի պարենային 

ապահովության վիճակագրության բաժնի  առաջին կարգի   մասնագետ 

23. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի միջազգային 

վիճակագրական համագործակցության բաժնի  առաջին կարգի մասնագետ 

24. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  վիճակագրական 

տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի  առաջին կարգի  

մասնագետ 

25. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի վիճակագրական 

տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի  առաջին կարգի  

մասնագետ 

26. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի 

տպագրակազմարարական և պատճենահանման աշխատանքների բաժնի  առաջին կարգի 

մասնագետ 

27. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի որակի կառավարման 

բաժնի առաջին կարգի   մասնագետ  

28. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի  առաջին կարգի  մասնագետ  

29. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի  առաջին կարգի  մասնագետ  

30. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի 

ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի  առաջին կարգի  մասնագետ 



31. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի գնումների 

գործընթացի կազմակերպման և տնտեսական բաժնի  առաջին կարգի մասնագետ 

32. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության աշխատանքի և սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի առաջին 

կարգի  մասնագետ  

33. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության արդյունաբերության, տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի 

առաջին կարգի  մասնագետ  

34. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության արդյունաբերության, տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի 

առաջին կարգի  մասնագետ  

35. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության արդյունաբերության, տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի 

առաջին կարգի  մասնագետ  

36. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության շինարարության և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության 

վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  մասնագետ 

37. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության առևտրի և գների  վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի   մասնագետ 

38. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության առևտրի և գների  վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի   մասնագետ 

39. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության առևտրի և գների  վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի   մասնագետ 

40. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության ամփոփ և տարածքային  վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  

մասնագետ 

41. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության ամփոփ և տարածքային  վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  

մասնագետ 

42. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության ամփոփ և տարածքային  վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  

մասնագետ 



43. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արագածոտնի 

մարզային գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին 

կարգի  մասնագետ 

44. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արարատի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի   

մասնագետ 

45. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արարատի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի   

մասնագետ 

46. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արարատի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի   

մասնագետ 

47. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արմավիրի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  

մասնագետ 

48. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արմավիրի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  

մասնագետ 

49. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Գեղարքունիքի 

մարզային գործակալության ամփոփ  վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  մասնագետ 

50. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Գեղարքունիքի 

մարզային գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  

մասնագետ 

51. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Գեղարքունիքի 

մարզային գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  

մասնագետ 

52. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Գեղարքունիքի 

մարզային գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  

մասնագետ 

53. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Լոռու մարզային 

գործակալության ամփոփ  վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի   մասնագետ 



54. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Լոռու մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  մասնագետ 

55. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Լոռու մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  մասնագետ 

56. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Լոռու մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  մասնագետ 

57. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Լոռու մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  մասնագետ 

58. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Կոտայքի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի 

մասնագետ 

59. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Կոտայքի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի 

մասնագետ 

60. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Կոտայքի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի 

մասնագետ 

61. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Կոտայքի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի 

մասնագետ 

62. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային 

գործակալության ամփոփ  վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի   մասնագետ 

63. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  մասնագետ 

64. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  մասնագետ 

65. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  մասնագետ 

66. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  մասնագետ 

67. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Սյունիքի մարզային 

գործակալության ամփոփ վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  մասնագետ 



68. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Սյունիքի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  մասնագետ 

69. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Սյունիքի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  մասնագետ 

70. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Սյունիքի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  մասնագետ 

71. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Սյունիքի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  մասնագետ 

72. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Վայոց ձորի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  

մասնագետ 

73. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Տավուշի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  

մասնագետ 

74. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Տավուշի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  

մասնագետ 

75. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Տավուշի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի  

մասնագետ 

 

4.3 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՐՏՍԵՐ  ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ                                                          

3-ՐԴ  ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ 

1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տնային 

տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի  երկրորդ  կարգի   մասնագետ 

2. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության  բաժնի  երկրորդ  կարգի   մասնագետ  

3. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի  երկրորդ  կարգի   մասնագետ 

4. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների և ազգային հաշիվների  բաժնի  երկրորդ  կարգի   մասնագետ  



5. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  վճարային հաշվեկշռի 

և արտաքին առևտրի վիճակագրության  բաժնի  երկրորդ  կարգի   մասնագետ 

6. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  արդյունաբերության և 

էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի  երկրորդ  կարգի   մասնագետ  

7. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի առևտրի և այլ 

ծառայությունների վիճակագրության բաժնի  երկրորդ  կարգի   մասնագետ  

8. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի պարենային 

ապահովության վիճակագրության բաժնի  երկրորդ  կարգի   մասնագետ  

9. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  միջազգային 

վիճակագրական համագործակցության բաժնի երկրորդ  կարգի   մասնագետ  

10. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության աշխատանքի և սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի երկրորդ  

կարգի   մասնագետ 

11. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության աշխատանքի և սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի երկրորդ  

կարգի   մասնագետ 

12. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության արդյունաբերության, տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի 

երկրորդ կարգի  մասնագետ  

13. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության արդյունաբերության, տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի 

երկրորդ կարգի  մասնագետ  

14. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության շինարարության և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության 

վիճակագրության բաժնի երկրորդ  կարգի  մասնագետ 

15. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության շինարարության և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության 

վիճակագրության բաժնի երկրորդ  կարգի  մասնագետ 

16. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության ամփոփ և տարածքային  վիճակագրության բաժնի  երկրորդ  կարգի  

մասնագետ 



17. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 

գործակալության ամփոփ և տարածքային  վիճակագրության բաժնի երկրորդ  կարգի  

մասնագետ 

18. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արագածոտնի 

մարզային գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի երկրորդ  

կարգի  մասնագետ 

19. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Արմավիրի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի երկրորդ  կարգի  

մասնագետ 

20. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Գեղարքունիքի 

մարզային գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի երկրորդ  կարգի  

մասնագետ 

21. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Գեղարքունիքի 

մարզային գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի երկրորդ  կարգի  

մասնագետ 

22. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Լոռու մարզային 

գործակալության ամփոփ  վիճակագրության բաժնի երկրորդ  կարգի   մասնագետ 

23. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Լոռու մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի երկրորդ կարգի  մասնագետ 

24. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Լոռու մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի երկրորդ կարգի  մասնագետ 

25. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի երկրորդ կարգի  մասնագետ 

26. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Շիրակի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի երկրորդ կարգի  մասնագետ 

27. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Սյունիքի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի երկրորդ կարգի  մասնագետ 

28. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Սյունիքի մարզային 

գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի երկրորդ  կարգի  մասնագետ 

29. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Վայոց ձորի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի երկրորդ  կարգի  

մասնագետ 



30. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Տավուշի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի երկրորդ  կարգի  

մասնագետ 

31. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Տավուշի մարզային 

գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի երկրորդ  կարգի  

մասնագետ: 

 

 

2. Անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ Գ.Հարությունյանին՝ օրենքով 

սահմանված կարգով ապահովել սույն հրամանից բխող գործողությունների կատարումը: 

 

3. Սույն հրամանն  ուժի մեջ է  մտնում ստորագրման պահից: 

 

 

 

       ԱՐԱԻԿ   ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 

                  29 օգոստոսի 2018թ. 

       ք.Երևան 

 


