
 

 

³) Ï³ï³ñáõÙ ¿ աշխատակազմի քարտուղարի Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Å³Ù³Ý³ÏÇÝ  

¨ å³ïß³× áñ³Ïáí. 

 բ) իրականացնում է Նորաբակ բնակավայրի գույքագրման  

աշխատանքները: 

        դ) վարում է Նորաբակ  բնակավայրի մտից, ելից  

փաստաթղթաշրջանառությունը` տրամադրում է տեղեկանքներ : 

ե) մասնակցում է ֆիզիկական անձանց հողի հարկի և գույքահարկի հավաքագրման  

աշխատանքներին և  ինֆորմացիոն բազայի համակարգչային զետեղման  

աշխատանքներին:  

զ)վարում է Նորաբակ բնակավայրի զինապարտների գրանցամատյանը : 

        է) իրականացնում է համայնքի  գրքերի վարումը: 

 ը)վարում քաղաքացիներից ստացված դիմումների գրանցամատյանը :  

թ)տրամադրում է Նորաբակ բնակավայրի վիճակագրական վարչության 

հաշվետվությունները : 

 ժ)կազմում է Նորաբակ  բնակավայրի քաղաքացիական պաշտպանության,                                 

զորահավաքային և տարհանման պլանները: 



-³éÝí³½Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝ, 

- ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý, §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §Ð³Ýñ³ÛÇÝ  

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, <<Դրամարկղային  

գործառույթների մասին>>, <<Զինապարտության մասին>>« <<Պետական  

վիճակագրության մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների,  

³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ  

Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ÇÙ³óáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³µ³Ý»Éáõ, ï³ñµ»ñ  

Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, 

-ïÇñ³å»ïáõÙ  ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ, 

- Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí  ³ßË³ï»Éáõ  

áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

³) Ï³ï³ñáõÙ ¿ աշխատակազմի քարտուղարի Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Å³Ù³Ý³ÏÇÝ  

¨ å³ïß³× áñ³Ïáí. 

 բ) իրականացնում է Գեղամաբակ բնակավայրի գույքագրման  

աշխատանքները: 

        դ) վարում է Գեղամաբակ բնակավայրի մտից, ելից  

փաստաթղթաշրջանառությունը` տրամադրում է տեղեկանքներ : 

ե) մասնակցում է ֆիզիկական անձանց հողի հարկի և գույքահարկի հավաքագրման  

աշխատանքներին և  ինֆորմացիոն բազայի համակարգչային զետեղման  

աշխատանքներին:  

զ)վարում է Գեղամաբակ բնակավայրի զինապարտների գրանցամատյանը : 

        է) իրականացնում է համայնքի  գրքերի վարումը: 

 ը)վարում քաղաքացիներից ստացված դիմումների գրանցամատյանը :  

թ)տրամադրում է Գեղամաբակ բնակավայրի վիճակագրական վարչության 

հաշվետվությունները : 

 ժ)կազմում է Գեղամաբակ  բնակավայրի քաղաքացիական պաշտպանության,                                 

զորահավաքային և տարհանման պլանները: 



-³éÝí³½Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝ, 

- ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý, §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §Ð³Ýñ³ÛÇÝ  

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, <<Դրամարկղային  

գործառույթների մասին>> , <<Զինապարտության մասին>>« <<Պետական  

վիճակագրության մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների,  

³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ  

Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ÇÙ³óáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³µ³Ý»Éáõ, ï³ñµ»ñ  

Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, 

-ïÇñ³å»ïáõÙ  ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ, 

- Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí  ³ßË³ï»Éáõ  

áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

³) Ï³ï³ñáõÙ ¿ աշխատակազմի քարտուղարի Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Å³Ù³Ý³ÏÇÝ  

¨ å³ïß³× áñ³Ïáí. 

 բ) իրականացնում է Ջաղացաձոր բնակավայրի գույքագրման  

աշխատանքները: 

        դ) վարում է Ջաղավաձոր բնակավայրի մտից, ելից  

փաստաթղթաշրջանառությունը` տրամադրում է տեղեկանքներ : 

ե) մասնակցում է ֆիզիկական անձանց հողի հարկի և գույքահարկի հավաքագրման  

աշխատանքներին և  ինֆորմացիոն բազայի համակարգչային զետեղման  

աշխատանքներին:  

զ)վարում է Ջաղացաձոր բնակավայրի զինապարտների գրանցամատյանը : 

        է) իրականացնում է համայնքի  գրքերի վարումը: 

 ը)վարում քաղաքացիներից ստացված դիմումների գրանցամատյանը :  

թ)տրամադրում է Ջաղացաձոր բնակավայրի վիճակագրական վարչության 

հաշվետվությունները  

 ժ)կազմում է Ջաղացաձոր  բնակավայրի քաղաքացիական պաշտպանության,                                 

զորահավաքային և տարհանման պլանները: 



-³éÝí³½Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝ, 

- ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý, §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §Ð³Ýñ³ÛÇÝ  

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦, <<Դրամարկղային  

գործառույթների մասին>> ,<<Զինապարտության մասին>>« <<Պետական  

վիճակագրության մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների,  

³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ  

Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ÇÙ³óáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³µ³Ý»Éáõ, ï³ñµ»ñ  

Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, 

-ïÇñ³å»ïáõÙ  ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ, 

- Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí  ³ßË³ï»Éáõ  

áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


