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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ 
  

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  
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ԱՐՇԱԿ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ  
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ  
(ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 95-1.3-Մ3-1) ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 16-րդ մասով, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 
«Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ 
անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին» թիվ 1554-Ն որոշմամբ սահմանված 
կարգի 147-րդ և 151-րդ կետերով, հիմք ընդունելով 2020 թվականի մարտի 17-ին 
մրցութային հանձնաժողովի կողմից տրված եզրակացությունը՝ 

Հ ր ա մ ա յ ո ւ մ    եմ. 
1. Արշակ Էդիկի Բաղդասարյանին նշանակել Հայաստանի 

Հանրապետության Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և 
բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժնի ավագ մասնագետի 
(ծածկագիր՝ 95-1.3-Մ3-1) պաշտոնում: 

2. Ա.Բաղդասարյանի աշխատավարձը սահմանել 175932 (մեկ հարյուր 
յոթանասունհինգ հազար ինը հարյուր երեսուներկու) ՀՀ դրամ: 

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից: 
 

     ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 
        ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ 
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