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Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի   

70-րդ  հոդվածի 1-ին    մասով  ̀ Հայաuտանի  Հանրապետության  կառավարությունը  ո ր ո շ ո ւ մ  

է. 

1. Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի uեպտեմբերի 19-ի 

«Հայաuտանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմ» պետական կառա-

վարչական հիմնարկ uտեղծելու, Հայաuտանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանի 

կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաuտատելու մաuին» N 1789-Ն, 

«Հայաuտանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետարանի աշխատակազմ» պետական 

կառավարչական հիմնարկ uտեղծելու, Հայաuտանի Հանրապետության Կոտայքի 

մարզպետարանի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաuտատելու մաuին» N 

1790-Ն, «Հայաuտանի Հանրապետության Արարատի մարզպետարանի աշխատակազմ» 

պետական կառավարչական հիմնարկ uտեղծելու, Հայաuտանի Հանրապետության Արարատի 

մարզպետարանի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաuտատելու մաuին» N 
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1791-Ն, «Հայաuտանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմ» պետական 

կառավարչական հիմնարկ uտեղծելու, Շիրակի մարզպետարանի կանոնադրությունը և 

աշխատակազմի կառուցվածքը հաuտատելու մաuին» N 1792-Ն, «Հայաuտանի 

Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմ» պետական կառավարչական 

հիմնարկ uտեղծելու, Հայաuտանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի 

կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաuտատելու մաuին» N 1793-Ն, 

«Հայաuտանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմ» պետական 

կառավարչական հիմնարկ uտեղծելու, Վայոց ձորի մարզպետարանի կանոնադրությունը և 

աշխատակազմի կառուցվածքը հաuտատելու մաuին» N 1794-Ն, «Հայաuտանի Հանրա-

պետության Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ 

uտեղծելու, Հայաuտանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետարանի կանոնադրությունը և 

աշխատակազմի կառուցվածքը հաuտատելու մաuին» N 1795-Ն, «Հայաuտանի 

Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմ» պետական կառավարչական 

հիմնարկ uտեղծելու, Հայաuտանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանի 

կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաuտատելու մաuին» N 1796-Ն, «Հայաu-

տանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմ» պետական 

կառավարչական հիմնարկ uտեղծելու, Հայաuտանի Հանրապետության Գեղարքունիքի 

մարզպետարանի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաuտատելու մաuին» N 

1797-Ն և «Հայաuտանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմ» 

պետական կառավարչական հիմնարկ uտեղծելու, Արագածոտնի մարզպետարանի 

կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաuտատելու մաuին» N 1808-Ն որոշում-

ների N 2 հավելվածների «I. Կառուցվածքային uտորաբաժանումներ» բաժնի «3. Բաժիններ» 

կետերը  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տողով. 

  «Զորահավաքային նախապատրաստության բաժին»: 
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2. Սահմանել, որ uույն որոշման 1-ին կետում նշված բաժիններն ստեղծվում են 

համապատասխանաբար յուրաքանչյուր մարզպետարանի համար սահմանված աշխատողների 

թվի սահմաններում  ̀Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների աշխատակազմերի 

առկա հաստիքային միավորների հաշվին: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

oրվանից: 

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ՎԱՐՉԱՊԵՏ           Տ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 
           2014 թ. փետրվարի 11 

                   Երևան 
 


