
Հավելված. 

ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2018թ. փետրվարի 2-ի 

թիվ 30-Ա որոշման 

 

2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքներում  

իրականացվելիք իրավական և մասնագիտական հսկողության բնագավառը և  

հսկողություն իրականացնող աշխատանքային խմբի կազմը 

 

հ/հ 

 

Համայնքի 

անվանումը 

Իրականացվելիք 

իրավական և 

մասնագիտական 

հսկողության 

ժամանակահատվածը 

Իրականացվելիք 

իրավական և 

մասնագիտական 

հսկողության 

բնագավառը 

Իրավական և մասնագիտական 

հսկողություն իրականացնող 

պաշտոնատար անձիք 

Զբաղեցրած պաշտոն 

(աշխատանքային խմբի 

ղեկավար, անդամ) 

Անուն, 

ազգանուն 

1. Արևաշող 1-ին եռամսյակ 

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՏԻ և համայնք. ծառ. 

հարցերի բաժնի գլխավոր 

մասնագետ  

Անուշ 

Խաչատրյան  

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության 

վարչության առաջատար 

մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

կրթություն 
կրթության բաժին 

գլխավոր մասնագետ 

Անահիտ 

Բարոյան 

սոցիալական 

պաշտպանություն 

սոցիալական ապահո-

վության բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Վաղարշակ 

Եղիազարյան 

բնության և շրջակա 

միջավայրի 

պահպանություն, 

ընդերքօգտագործում 

բնապահպանության 

բաժնի պետ 

Արտակ 

Դեմիրչյան 

բնապահպանության 

բաժնի գլխավոր մասն. 

Սամվել 

Խառատյան 

2. Արջուտ  

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՀԳՄՏՍ գործունեության 

համակարգման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Լիլիթ 

Քոչարյան 

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 



պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության 

վարչության առաջատար 

մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

տրանսպորտ 

տրանսպորտի և 

ճանապարհաշինության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Հարություն 

Ասլանյան 

սոցիալական 

պաշտպանություն 

սոցիալական ապահո-

վության բաժնի պետ 

Վալերի 

Ջաղինյան 

բնության և շրջակա 

միջավայրի 

պահպանություն, 

ընդերքօգտագործում 

բնապահպանության 

բաժնի պետ 

Արտակ 

Դեմիրչյան 

բնապահպանության 

բաժնի գլխավոր մասն. 

Սամվել 

Խառատյան 

առևտուր և ծառ. 

զարգացման ծրագրերի, 

զբոսաշրջության և 

վերլուծության բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Ժիրայր 

Բասմաջյան 

3. Լերմոնտովո 

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՀԳՄՏՍ գործունեության 

համակարգման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Լիլիթ 

Քոչարյան 

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության 

վարչության առաջատար 

մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

տրանսպորտ 

տրանսպորտի և 

ճանապարհաշինության 

բաժնի I կարգի 

մասնագետ 

Հարություն 

Ասլանյան 

բնության և շրջակա 

միջավայրի 

պահպանություն, 

ընդերքօգտագործում 

բնապահպանության 

բաժնի պետ 

Արտակ 

Դեմիրչյան 

բնապահպանության 

բաժնի գլխավոր մասն. 

Սամվել 

Խառատյան 

 կրթություն 
կրթության բաժին 

գլխավոր մասնագետ 

Անահիտ 

Բարոյան 

 առևտուր և ծառ. 

զարգացման ծրագրերի, 

զբոսաշրջության և 

վերլուծության բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Ժիրայր 

Բասմաջյան 



4. Լեռնանցք  

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՏԻ և համայնք. ծառ. 

հարցերի բաժնի գլխավոր 

մասնագետ  

Անուշ 

Խաչատրյան  

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

սոցիալական 

պաշտպանություն 

սոցիալական ապահո-

վության բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Գայանե 

Բոջուկյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության 

վարչության առաջատար 

մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

բնության և շրջակա 

միջավայրի 

պահպանություն, 

ընդերքօգտագործում 

բնապահպանության 

բաժնի պետ 

Արտակ 

Դեմիրչյան 

բնապահպանության 

բաժնի գլխավոր մասն. 

Սամվել 

Խառատյան 

5. Վահագնի  

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՀԳՄՏՍ գործունեության 

համակարգման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Լիլիթ 

Քոչարյան 

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության 

վարչության առաջատար 

մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

տրանսպորտ 

տրանսպորտի և 

ճանապարհաշինության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Հարություն 

Ասլանյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

6. Դեբեդ 2-րդ եռամսյակ 
ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՀԳՄՏՍ գործունեության 

համակարգման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Լիլիթ 

Քոչարյան 

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 



հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

կրթություն 
կրթության բաժին 

գլխավոր մասնագետ 

Անահիտ 

Բարոյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության 

վարչության առաջատար 

մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

տրանսպորտ 

տրանսպորտի և 

ճանապարհաշինության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Հարություն 

Ասլանյան 

բնության և շրջակա 

միջավայրի 

պահպանություն, 

ընդերքօգտագործում 

բնապահպանության 

բաժնի պետ 

Արտակ 

Դեմիրչյան 

բնապահպանության 

բաժնի գլխավոր մասն. 

Սամվել 

Խառատյան 

7. Սարահարթ 

 

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՏԻ և համայնք. ծառ. 

հարցերի բաժնի գլխավոր 

մասնագետ  

Անուշ 

Խաչատրյան  

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

տրանսպորտ 

տրանսպորտի և 

ճանապարհաշինության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Հարություն 

Ասլանյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության 

վարչության առաջատար 

մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

բնության և շրջակա 

միջավայրի 

պահպանություն, 

ընդերքօգտագործում 

բնապահպանության 

բաժնի պետ 

Արտակ 

Դեմիրչյան 

բնապահպանության 

բաժնի գլխավոր մասն. 

Սամվել 

Խառատյան 

 առևտուր և ծառ. 

զարգացման ծրագրերի, 

զբոսաշրջության և 

վերլուծության բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Ժիրայր 

Բասմաջյան 



8. Հալավար  

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՀԳՄՏՍ գործունեության 

համակարգման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Լիլիթ 

Քոչարյան 

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության 

վարչության առաջատար 

մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

9. Սարամեջ  

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՏԻ և համայնք. ծառ. 

հարցերի բաժնի գլխավոր 

մասնագետ  

Անուշ 

Խաչատրյան  

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

տրանսպորտ 

տրանսպորտի և 

ճանապարհաշինության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Հարություն 

Ասլանյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության 

վարչության առաջատար 

մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

բնության և շրջակա 

միջավայրի 

պահպանություն, 

ընդերքօգտագործում 

բնապահպանության 

բաժնի պետ 

Արտակ 

Դեմիրչյան 

բնապահպանության 

բաժնի գլխավոր մասն. 

Սամվել 

Խառատյան 

10. Կաթնաջուր  

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՏԻ և համայնք. ծառ. 

հարցերի բաժնի գլխավոր 

մասնագետ  

Անուշ 

Խաչատրյան  

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 



ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

սոցիալական 

պաշտպանություն 

սոցիալական ապահո-

վության բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Գայանե 

Բոջուկյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության 

վարչության առաջատար 

մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

բնության և շրջակա 

միջավայրի 

պահպանություն, 

ընդերքօգտագործում 

բնապահպանության 

բաժնի պետ 

Արտակ 

Դեմիրչյան 

բնապահպանության 

բաժնի գլխավոր մասն. 

Սամվել 

Խառատյան 

 առևտուր և ծառ. 

զարգացման ծրագրերի, 

զբոսաշրջության և 

վերլուծության բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Ժիրայր 

Բասմաջյան 

11. Մեծ Պարնի 

 

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՏԻ և համայնք. ծառ. 

հարցերի բաժնի գլխավոր 

մասնագետ  

Անուշ 

Խաչատրյան  

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

տրանսպորտ 

տրանսպորտի և 

ճանապարհաշինության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Հարություն 

Ասլանյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության 

վարչության առաջատար 

մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

բնության և շրջակա 

միջավայրի 

պահպանություն, 

ընդերքօգտագործում 

բնապահպանության 

բաժնի պետ 

Արտակ 

Դեմիրչյան 

բնապահպանության 

բաժնի գլխավոր 

մասնագետ 

Սամվել 

Խառատյան 

 առևտուր և ծառ. 

զարգացման ծրագրերի, 

զբոսաշրջության և 

վերլուծության բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Ժիրայր 

Բասմաջյան 



12. Գուգարք 

3-րդ եռամսյակ 

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՀԳՄՏՍ գործունեության 

համակարգման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Լիլիթ 

Քոչարյան 

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

սպորտ 
մշակույթի և սպորտի 

բաժնի առաջ. մասնագետ 

Ռուբեն 

Մխիթարյան 

սոցիալական 

պաշտպանություն 

սոցիալական ապահո-

վության բաժնի պետ 

Վալերի 

Ջաղինյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության վարչ. 

առաջատար մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

տրանսպորտ 

տրանսպորտի և 

ճանապարհաշինության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Հարություն 

Ասլանյան 

բնության և շրջակա 

միջավայրի 

պահպանություն, 

ընդերքօգտագործում 

բնապահպանության 

բաժնի պետ 

Արտակ 

Դեմիրչյան 

բնապահպանության 

բաժնի գլխավոր մասն. 

Սամվել 

Խառատյան 

կրթություն 
կրթության բաժին 

գլխավոր մասնագետ 

Անահիտ 

Բարոյան 

13. Լեռնավան 

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՏԻ և համայնք. ծառ. 

հարցերի բաժնի գլխավոր 

մասնագետ  

Անուշ 

Խաչատրյան  

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

սոցիալական 

պաշտպանություն 

սոցիալական ապահո-

վության բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Գայանե 

Բոջուկյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության 

վարչության առաջատար 

մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 



տրանսպորտ 

տրանսպորտի և 

ճանապարհաշինության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Հարություն 

Ասլանյան 

բնության և շրջակա 

միջավայրի 

պահպանություն, 

ընդերքօգտագործում 

բնապահպանության 

բաժնի պետ 

Արտակ 

Դեմիրչյան 

բնապահպանության 

բաժնի գլխավոր մասն. 

Սամվել 

Խառատյան 

14. Ձորագյուղ 

 

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՀԳՄՏՍ գործունեության 

համակարգման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Լիլիթ 

Քոչարյան 

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

կրթություն 
կրթության բաժին 

գլխավոր մասնագետ 

Անահիտ 

Բարոյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության վարչ. 

առաջատար մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

 
բնության և շրջակա 

միջավայրի 

պահպանություն, 

ընդերքօգտագործում 

բնապահպանության 

բաժնի պետ 

Արտակ 

Դեմիրչյան 

 
բնապահպանության 

բաժնի գլխավոր մասն. 

Սամվել 

Խառատյան 

15. Գյուլագարակ  

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՀԳՄՏՍ գործունեության 

համակարգման բաժնի 

պետ 

Վարդան 

Հովհաննիսյան 

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

սոցիալական 

պաշտպանություն 

սոցիալական ապահո-

վության բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Վաղարշակ 

Եղիազարյան 

առևտուր և ծառ. 

զարգացման ծրագրերի, 

զբոսաշրջության և 

վերլուծության բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Ժիրայր 

Բասմաջյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության վարչ. 

առաջատար մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 



քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

 
բնության և շրջակա 

միջավայրի 

պահպանություն, 

ընդերքօգտագործում 

բնապահպանության 

բաժնի պետ 

Արտակ 

Դեմիրչյան 

 
բնապահպանության 

բաժնի գլխավոր մասն. 

Սամվել 

Խառատյան 

 մշակույթ 
մշակույթի և սպորտի 

բաժնի առաջ. մասնագետ 
Մհեր Մելիքյան 

16. Լեռնապատ 

 

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՀԳՄՏՍ գործունեության 

համակարգման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Լիլիթ 

Քոչարյան 

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

կրթություն 
կրթության բաժին 

գլխավոր մասնագետ 

Անահիտ 

Բարոյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության 

վարչության առաջատար 

մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

 
բնության և շրջակա 

միջավայրի 

պահպանություն, 

ընդերքօգտագործում 

բնապահպանության 

բաժնի պետ 

Արտակ 

Դեմիրչյան 

 

բնապահպանության 

բաժնի գլխավոր մասն. 

Սամվել 

Խառատյան 

տրանսպորտ 

տրանսպորտի և 

ճանապարհաշինության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Հարություն 

Ասլանյան 

17. Ախթալա 

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՏԻ և համայնք. ծառ. 

հարցերի բաժնի 

առաջատար մասնագետ  

Արմեն 

Շահվերդյան 

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

Արտակարգ 

իրավիճակներ և 

պաշտպանություն 

ՀԳՄՏՍ գործունեության 

համակարգման բաժնի 

պետ 

Վարդան 

Հովհաննիսյան 



սոցիալական 

պաշտպանություն 

սոցիալական ապահո-

վության բաժնի գլխավոր 

մասնագետ 

Իրինա 

Գրիգորյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության վարչ. 

առաջատար մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

տրանսպորտ 

տրանսպորտի և 

ճանապարհաշինության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Հարություն 

Ասլանյան 

բնության և շրջակա 

միջավայրի 

պահպանություն, 

ընդերքօգտագործում 

բնապահպանության 

բաժնի պետ 

Արտակ 

Դեմիրչյան 

բնապահպանության 

բաժնի գլխավոր մասն. 

Սամվել 

Խառատյան 

կրթություն 
կրթության բաժին 

գլխավոր մասնագետ 

Անահիտ 

Բարոյան 

մշակույթ 
մշակույթի և սպորտի 

բաժնի առաջ. մասնագետ 
Մհեր Մելիքյան 

առևտուր և ծառ. 

զարգացման ծրագրերի, 

զբոսաշրջության և 

վերլուծության բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Ժիրայր 

Բասմաջյան 

18. Վանաձոր 4-րդ եռամսյակ 

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՀԳՄՏՍ գործունեության 

համակարգման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Լիլիթ 

Քոչարյան 

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

Արտակարգ 

իրավիճակներ և 

պաշտպանություն 

ՀԳՄՏՍ գործունեության 

համակարգման բաժնի 

պետ 

Վարդան 

Հովհաննիսյան 

սոցիալական 

պաշտպանություն 

սոցիալական ապահո-

վության բաժնի պետ 

Վալերի 

Ջաղինյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության վարչ. 

առաջատար մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

տրանսպորտ 

տրանսպորտի և 

ճանապարհաշինության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Հարություն 

Ասլանյան 

բնության և շրջակա 

միջավայրի 

պահպանություն, 

ընդերքօգտագործում 

բնապահպանության 

բաժնի պետ 

Արտակ 

Դեմիրչյան 

բնապահպանության 

բաժնի գլխավոր մասն. 

Սամվել 

Խառատյան 

կրթություն 
կրթության բաժին 

գլխավոր մասնագետ 

Անահիտ 

Բարոյան 



մշակույթ 
մշակույթի և սպորտի 

բաժնի առաջ. մասնագետ 
Մհեր Մելիքյան 

սպորտ 
մշակույթի և սպորտի 

բաժնի առաջ. մասնագետ 

Ռուբեն 

Մխիթարյան 

առևտուր և ծառ. 

զարգացման ծրագրերի, 

զբոսաշրջության և 

վերլուծության բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Ժիրայր 

Բասմաջյան 

19. Սարչապետ  

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՏԻ և համայնք. ծառ. 

հարցերի բաժնի պետ  

Ժիրայր 

Ղազարյան 

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 

առևտուր և ծառ. 

զարգացման ծրագրերի, 

զբոսաշրջության և 

վերլուծության բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Ժիրայր 

Բասմաջյան 

սոցիալական 

պաշտպանություն 

սոցիալական ապահովու-

թյան բաժնի առաջատար 

մասնագետ 

Վաղարշակ 

Եղիազարյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության վարչ. 

առաջատար մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

մշակույթ 
մշակույթի և սպորտի 

բաժնի առաջ. մասնագետ 
Մհեր Մելիքյան 

բնության և շրջակա 

միջավայրի 

պահպանություն, 

ընդերքօգտագործում 

բնապահպանության 

բաժնի պետ 

Արտակ 

Դեմիրչյան 

բնապահպանության 

բաժնի գլխավոր մասն. 

Սամվել 

Խառատյան 

կրթություն 
կրթության բաժին 

գլխավոր մասնագետ 

Անահիտ 

Բարոյան 

20. Օձուն  

ՏԻՄ-երի 

լիազորություններ 

ՏԻ և համայնք. ծառ. 

հարցերի բաժնի 

առաջատար մասնագետ  

Արմեն 

Շահվերդյան 

հաշվապահական 

հաշվառման բաժնի պետ 

Արտավազդ 

Բեջանյան 

հողօգտագործում 

հողաշինության և 

հողօգտագործման բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Էդգար 

Հախվերդյան 

ՔԿԱԳ 

Ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունք-

ների պաշտպանության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Անի Ղազարյան 

պաշտպանություն 

Զորահավաքային 

նախապատրաստության 

բաժնի պետ 

Սպարտակ 

Ղուբաթյան 



առևտուր և ծառ. 

զարգացման ծրագրերի, 

զբոսաշրջության և 

վերլուծության բաժնի 

առաջատար մասնագետ 

Ժիրայր 

Բասմաջյան 

սոցիալական 

պաշտպանություն 

սոցիալական ապահո-

վության բաժնի գլխավոր 

մասնագետ 

Իրինա 

Գրիգորյան 

կապ, առողջա-

պահություն 

քաղաքաշինության 

վարչության առաջատար 

մասնագետ 

Արման 

Մխիթարյան 

քաղաքաշինություն 

ճարտարապետաշինա-

րարական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ 

Գագիկ 

Հախինյան 

տրանսպորտ 

տրանսպորտի և 

ճանապարհաշինության 

բաժնի I կարգի մասն. 

Հարություն 

Ասլանյան 

բնության և շրջակա 

միջավայրի 

պահպանություն, 

ընդերքօգտագործում 

բնապահպանության 

բաժնի պետ 

Արտակ 

Դեմիրչյան 

բնապահպանության 

բաժնի գլխավոր մասն. 

Սամվել 

Խառատյան 

կրթություն 
կրթության բաժին 

գլխավոր մասնագետ 

Անահիտ 

Բարոյան 

մշակույթ 
մշակույթի և սպորտի 

բաժնի առաջ. մասնագետ 
Մհեր Մելիքյան 

 

 

1. Անասնաբուժության, բուսասանիտարիայի և սննդամթերքի անվտանգության 

բնագավառի պատասխանատու նշանակել մարզպետարանի աշխատակազմի 

գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժնի 

առաջատար մասնագետ Արմեն Գասպարյանին: 

2. Իրավական և մասնագիտական հսկողության արդյունքում նախատեսված 

արձանագրությունների կազմման, լրացված հարցաշարերի խմբավորման, խմբագրման, 

պահանջվող տեղեկատվության փաստաթղթաշրջանառության և մարզպետարանի 

պաշտոնական կայքում տեղադրվելիք նյութի տրամադրման աշխատանքների 

պատասխանատու նշանակել մարզպետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի 

գլխավոր մասնագետ Գոհար Բաղդասարյանին: 
 

             

                                             

      ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 

       ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ        Ն.ՍԱՐԳՍՅԱՆ 


