
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Արաքսի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթ` հետևյալ թափուր 

պաշտոնները զբաղեցնելու համար 

 

1) ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանի աշխատակազմի  

քարտուղար (ծածկագիր ԱՀ-1.1-1) 

 

Մրցույթներին կարող են դիմել 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիները և Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ 

ունեցող անձինք․  

Ներկայացվող փաստաթղթեր՝ 

1․  Դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով (լրացվում է փաստաթղթեր 

ներկայացնելիս) 

2․  Տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների ու 

աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող 

պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի, վկայականների, 

աշխատանքային գրքույկի (միայն առաջատար պաշտոնի համար, վերջինիս 

բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան 

մարմնից) պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին 

3․  Արական սեռի անձիք՝ նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր 

զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ 

միասին 

4․  Մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի 

5․  Անձնագրի պատճենը։ 

Պաշտոնին նեկայացվող պահանջներն են՝ բարձրագույն կրթություն, համայնքային 

ծառայության առնվազն առաջատար պաշտոնների 2-րդ ենթախմբի պաշտոններում 

կամ դրանց համապատասխանող՝ պետական ծառայության պաշտոններում 

առնվազն  երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա համայնքային 

ծառայության ստաժ կամ վերջին չորս տարվա ընթացքում քաղաքական կամ 

վարչական կամ հայեցողական կամ ինքնավար պաշտոններում առնվազն երկու 

տարվա աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի 

ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երեք տարվա փորձ 

կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական 

աշխատանքային ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ, 

անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում, համակարգչով և ժամանակակից այլ 



տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, առնվազն մեկ օտար լեզվի 

իմացություն։ 

 

Մրցույթը կկայանա 2022 թվականի հուլիսի 29-ին ժամը 11:00-ին, Արաքս, հեռ. 

+37494102827: 

Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2022 թվականի հուլիսի 17-ը 

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները և փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձիք պետք է 

ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը` 

Մրցույթներին կարող են դիմել 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիները և Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ 

ունեցող անձինք․  

Ներկայացվող փաստաթղթեր՝ 

1․  Դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով (լրացվում է փաստաթղթեր 

ներկայացնելիս) 

2․  Տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների ու 

աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող 

պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի, վկայականների, 

աշխատանքային գրքույկի (միայն առաջատար պաշտոնի համար, վերջինիս 

բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան 

մարմնից) պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին 

3․  Արական սեռի անձիք՝ նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր 

զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ 

միասին 

4․  Մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի 

5․  Անձնագրի պատճենը։ 

 

Փաստաթղթերը ընդունվում են Արաքսի համայնքապետարանում, հասցե՝ Արմավիրի 

մարզ, Արաքս համայնք, Գայ, Ա․  Խաչատրյան 1 

 



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Արաքսի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթ` հետևյալ թափուր 

պաշտոնները զբաղեցնելու համար 

 

1) ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանի աշխատակազմի 

Ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի 

պետ (ծածկագիր ԱՀ-2.1-3) 

 

Մրցույթներին կարող են դիմել 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիները և Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ 

ունեցող անձինք․  

Ներկայացվող փաստաթղթեր՝ 

1․  Դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով (լրացվում է փաստաթղթեր 

ներկայացնելիս) 

2․  Տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների ու 

աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող 

պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի, վկայականների, 

աշխատանքային գրքույկի (միայն առաջատար պաշտոնի համար, վերջինիս 

բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան 

մարմնից) պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին 

3․  Արական սեռի անձիք՝ նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր 

զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ 

միասին 

4․  Մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի 

5․  Անձնագրի պատճենը։ 

Պաշտոնին ներկայացվող պահանջներն են՝ բարձրագույն կրթություն, համայնքային 

կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ 

վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ վարչական կամ հայեցողական 

կամ ինքնավար պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ 

վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային 

գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա 

մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, անհրաժեշտ տեղեկատվության 

տիրապետում, համակարգչով և ժամանակակից  այլ տեխնիկական  միջոցներով 

աշխատելու ունակություն, առնվազն մեկ օտար լեզվի տիրապետում։ 

 



 

Մրցույթը կկայանա 2022 թվականի հուլիսի 29-ին ժամը 16:00-ին, Արաքս, հեռ. 

+37494102827: 

Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2022 թվականի հուլիսի 17-ը 

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները և փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձիք պետք է 

ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը` 

Մրցույթներին կարող են դիմել 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիները և Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ 

ունեցող անձինք․  

Ներկայացվող փաստաթղթեր՝ 

1․  Դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով (լրացվում է փաստաթղթեր 

ներկայացնելիս) 

2․  Տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների ու 

աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող 

պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի, վկայականների, 

աշխատանքային գրքույկի (միայն առաջատար պաշտոնի համար, վերջինիս 

բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան 

մարմնից) պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին 

3․  Արական սեռի անձիք՝ նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր 

զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ 

միասին 

4․  Մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի 

5․  Անձնագրի պատճենը։ 

 

Փաստաթղթերը ընդունվում են Արաքսի համայնքապետարանում, հասցե՝ Արմավիրի 

մարզ, Արաքս համայնք, Գայ, Ա․  Խաչատրյան 1 

 



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Արաքսի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթ` հետևյալ թափուր 

պաշտոնները զբաղեցնելու համար 

 

1) ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանի աշխատակազմի 

Քարտուղարության, անձնակազմի կառավարման, տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների բաժնի պետ (ծածկագիր ԱՀ-2.1-6) 

 

Մրցույթներին կարող են դիմել 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիները և Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ 

ունեցող անձինք․  

Ներկայացվող փաստաթղթեր՝ 

1․  Դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով (լրացվում է փաստաթղթեր 

ներկայացնելիս) 

2․  Տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների ու 

աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող 

պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի, վկայականների, 

աշխատանքային գրքույկի (միայն առաջատար պաշտոնի համար, վերջինիս 

բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան 

մարմնից) պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին 

3․  Արական սեռի անձիք՝ նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր 

զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ 

միասին 

4․  Մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի 

5․  Անձնագրի պատճենը։ 

Պաշտոնին ներկայացվող պահանջներն են՝ բարձրագույն կրթություն, համայնքային 

կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ 

վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ վարչական կամ հայեցողական 

կամ ինքնավար պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ 

վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային 

գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա 

մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, անհրաժեշտ տեղեկատվության 

տիրապետում, համակարգչով և ժամանակակից  այլ տեխնիկական  միջոցներով 

աշխատելու ունակություն, առնվազն մեկ օտար լեզվի տիրապետում։ 

 



Մրցույթը կկայանա 2022 թվականի հուլիսի 29-ին ժամը 14:00-ին, Արաքս, հեռ. 

+37494102827: 

Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2022 թվականի հուլիսի 17-ը 

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները և փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձիք պետք է 

ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը` 

Մրցույթներին կարող են դիմել 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիները և Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ 

ունեցող անձինք․  

Ներկայացվող փաստաթղթեր՝ 

1․  Դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով (լրացվում է փաստաթղթեր 

ներկայացնելիս) 

2․  Տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների ու 

աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող 

պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի, վկայականների, 

աշխատանքային գրքույկի (միայն առաջատար պաշտոնի համար, վերջինիս 

բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան 

մարմնից) պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին 

3․  Արական սեռի անձիք՝ նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր 

զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ 

միասին 

4․  Մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի 

5․  Անձնագրի պատճենը։ 

 

Փաստաթղթերը ընդունվում են Արաքսի համայնքապետարանում, հասցե՝ Արմավիրի 

մարզ, Արաքս համայնք, Գայ, Ա․  Խաչատրյան 1 

 


