
ՄՐՑՈՒՅԹԻ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 
 

 1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  
տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի  գլխավոր մասնագետի                        
(ծածկագիր՝    81-3.1-22)  քաղաքացիական  ծառայության թափուր պաշտոնը 
զբաղեցնելու համար դիմել է՝ 

1.Դիանա Աշոտի Անանյանը 

(Նույնականացման քարտ՝ 003882669, տրված՝ 09.06.2014թ., 012-ի կողմից) 

- 2020 թվականի  մարտի 13-ին  Դիանա Աշոտի Անանյանի   հետ 

կնքվել է Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր N07,  վերոնշյալ 

թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:  

------------------------------------------------------------------------ 

 2. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  
արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի  գլխավոր 
մասնագետի  (ծածկագիր՝ 81-3.1-107) քաղաքացիական  ծառայության 
թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է՝ 

1.Կարինե Արմենի Անտոնյանը 

(Անձնագիր՝ AK 0523622,  տրված՝ 09.06.2010թ., 004-ի կողմից) 

- 2020 թվականի մարտի 13-ին  Կարինե  Արմենի Անտոնյանի   հետ 

կնքվել է Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր N06,  վերոնշյալ 

թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:  

-------------------------------------------------------- 

 3.Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  



Արագածոտնի մազային գործակալության ամփոփ և տարածքային  
վիճակագրության բաժնի  երկրորդ կարգի մասնագետի  (ծածկագիր՝ 81-4.3-
30) քաղաքացիական  ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 
դիմել է՝ 

           1.Նարինե Արարատի  Կարապետյանը 

(Անձնագիր՝ AN 0278412,  տրված՝ 28.11.2012թ., 029-ի կողմից) 

- 2020 թվականի մարտի 13-ին  Նարինե Արարատի Կարապետյանի   

հետ կնքվել է Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր N09,  վերոնշյալ 

թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:  

 

 

 4. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  Շիրակի 
մարզային գործակալության  տարածքային վիճակագրության բաժնի  
առաջին կարգի մասնագետի  (ծածկագիր՝ 81-4.2-69) քաղաքացիական  
ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է՝ 

1.Արփինե Հակոբի Գալստյանը 

( Նույնականացման քարտ՝ 006958946,   տրված՝ 13.10.2015թ., 064-ի կողմից) 

- 2020 թվականի մարտի 13-ին  Արփինե Հակոբի Գալստյանի    հետ 

կնքվել է Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր N08,  վերոնշյալ 

թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:  

 

5. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի  գլխավոր մասնագետի 



(ծածկագիր՝ 81-3.1-1) քաղաքացիական  ծառայության թափուր պաշտոնը 
զբաղեցնելու համար դիմել են՝ 

                           1.Աննա Վահագնի Ավետիսյանը 

(Սոցիալական քարտ՝ 7409880835) 

2.Նարե Սպարտակի Առաքելյանը 

(Անձնագիր՝ AN 0656819, տրված 24.09.2013թ., 023-ի կողմից) 

- Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր չի կնքվել: 

 

  6. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի  գների 
վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի առաջատար 
մասնագետի  (ծածկագիր՝ 81-3.3-5) քաղաքացիական  ծառայության թափուր 
պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է՝ 

                           1.Նարե Սպարտակի Առաքելյանը 

(Անձնագիր՝ AN 0656819, տրված 24.09.2013թ.-ին, 023-ի կողմից) 

- Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր չի կնքվել: 

 


